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RESUMO 

 

Este estudo objetivou analisar as transformações socioespaciais rurais no município 
de Timon, considerando o período de 1980 a 2013. Para tanto, concebeu-se a 
produção do espaço rural de Timon no interior dos processos de estruturação do 
espaço nacional e de desenvolvimento do sistema capitalista mundial num contexto 
em que historicamente a ação do capital provocou/provoca profundas alterações, 
tanto na estrutura de produção como nas relações sociais no campo. O estudo  
priorizou a perspectiva histórico-dialética, contudo valeu-se de uma multiplicidade de 
abordagens teórico-metodológicas ao pensar a realidade espacial e sua apreensão. 
No desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos metodológicos operacionais 
consistiram na aplicação das seguintes técnicas: documentação indireta, observação 
direta extensiva, observação direta intensiva e história de vida. A fundamentação 
teórica levantada associada à práxis possibilitou compreender que: i) o cultivo das 
lavouras de subsistência, em consórcio com outras práticas agropecuárias contribuiu 
para a sustentação econômica ao município de Timon até por volta dos anos 1970-
85; ii) a produção do espaço rural de Timon no contexto da evolução do capitalismo 
no Brasil se destacou com a participação na cadeia de produção-circulação-
comercialização do arroz de modo a contribuir para a definição do estado do 
Maranhão na divisão territorial do trabalho como produtor e fornecedor desse 
produto para o mercado regional e nacional no interregno 1970-85; iii) os processos 
de modernização da agricultura e urbanização no Brasil  contribuíram para as 
transformações socioespaciais rurais no município de Timon visto que favoreceram a 
desarticulação e o esvaziamento da produção agrícola e a migração campo-cidade; 
iv) a estruturação do “novo rural de Timon” no período analisado transcorreu a partir 
da articulação rural-urbano, campo-cidade e da proximidade em relação à cidade de 
Teresina, ao possibilitarem o uso e ocupação do espaço para fins de moradia e 
residência de fim de semana, a implementação de políticas públicas - em especial o 
Benefício de Prestação Continuada e o Programa Bolsa Família - e o 
desenvolvimento de práticas econômicas não agrícolas, como o comércio e as 
atividades relacionadas ao lazer. A relevância e pertinência do estudo empreendido 
para o conhecimento científico consistem em associar as transformações 
socioespaciais rurais ocorridas de 1980 a 2013 no município de Timon ao contexto 
nacional, para então, explicar de que modo esse espaço se configura na divisão 
territorial interna do trabalho, atrelada à lógica internacional; analisar o movimento 
de transformação do espaço e sociedade rurais em inter-relação com o urbano e 
desvelar a constituição de arranjos socioespaciais representativos da produção do 
espaço rural como reprodução das condições de vida da sociedade que ali habita.  
 
 
Palavras-chave: Timon. Agricultura de subsistência. Transformações 
socioespaciais.   Políticas públicas. Novo rural. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzed the socio-spatial transformations in the rural municipality of 
Timon, considering the period from 1980 to 2013. To accomplish this, was conceived 
production of Timon  rural areas within the processes of structuring the national 
space and development of the world capitalist system in historical context in which 
the action of capital caused / causes profound changes in both the structure of 
production and social relations in the field. The study prioritized the historical-
dialectical perspective, however, drew on a variety of theoretical and methodological 
approaches to thinking about spatial reality and its concerns. The development of 
research, operational methodological procedures consist in the application of 
techniques: indirect documentation, extensive direct observation, intensive direct 
observation and life history. The theoretical praxis associated with raised enables the 
understanding that: i) the cultivation of subsistence crops, in consortium with other 
farming practices gives economic support to the city of Timon until around the years 
1970-80; ii) production of Timon of rural areas in the context of the evolution of 
capitalism in Brazil stands out with the participation in the chain production-
circulation-marketing of rice in order to contribute to the definition of the state of 
Maranhão in the territorial division of labor as producer and supplier of the product to 
the regional and national market in the interregnum 1970-85; iii) the processes of 
agricultural modernization and urbanization in Brazil contribute to rural socio-spatial 
transformations in the city of Timon as they promote the dismantling and emptying of 
agricultural production and the rural-urban migration; iv) the structure of the "new 
rural Timon" in the analyzed period elapses from the joint rural-urban, rural-urban 
and proximity to the city of Teresina, in enabling the use and occupation of space for 
housing and residence weekend, the implementation of public policies - especially 
the Continuous Cash Benefit and Family Grant Program - and the development of 
non-agricultural economic practices, such as trade and the activities related to 
leisure. The importance and relevance of the study undertaken for scientific 
knowledge, consist in associating the rural socio-spatial transformations that 
occurred from 1980 to 2013 in the city of Timon the national context, then, to explain 
how the space is configured on the internal territorial division of labor, linked to 
international logic; analyze the movement of transformation of rural space and 
society in inter-relationship with the urban and unveil the constitution of 
representative socio-spatial arrangements of the production of rural space as a 
reproduction of the conditions of life of society that dwells there.  

 
 

Keywords: Timon. Subsistence agriculture. Socio-spatial transformations. 
Publicpolicies. New rural. 
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RESUMEN 

 

Este estudio analiza las transformaciones socio-espaciales en el municipio rural de 
Timon, considerando el período 1980-2013 para estos dos períodos, fue concebida 
la  producción de Timon de las zonas rurales en los procesos de estructuración del 
espacio nacional y el desarrollo del sistema capitalista mundial en contexto histórico 
en el que la acción del capital causó / causa profundos cambios tanto en la 
estructura de producción y las relaciones sociales en el campo. El estudio dio 
prioridad a la perspectiva histórico-dialéctica, sin embargo, se basó en una variedad 
de enfoques teóricos y metodológicos para pensar la realidad espacial y su 
aprehensión. El desarrollo de la investigación, los procedimientos metodológicos de 
funcionamiento consiste en la aplicación de las técnicas de documentación: 
indirecta, extensa observación directa, la observación directa intensiva y de historia 
de vida. La  fundamentación teórica asociada con la praxis permite el entendimiento 
de que: i) la producción de cultivos de subsistencia, en consorcio con otras prácticas 
agrícolas da apoyo económico a la ciudad de Timon, hasta alrededor de los años 
1970-1980; ii) la producción de las zonas rurales de Timon en el contexto de la 
evolución del capitalismo en Brasil se destaca con la participación en la cadena de 
producción-circulación-comercialización del arroz con el fin de contribuir a la 
definición del estado de Maranhão, en la división territorial del trabajo como 
productor y proveedor del producto para el mercado regional y nacional en el 
interregno 1970-1985;iii) los procesos de modernización de la agricultura y la 
urbanización en Brasil contribuyen a las transformaciones socio-espaciales rurales 
en la ciudad de Timon ya que promueven el desmantelamiento y el vaciado de la 
producción agrícola y la migración rural-urbana; iv) la estructura de la "nueva Timon 
rural" en el periodo analizado transcurre desde la articulación urbano-rural, rural-
urbana y la proximidad a la ciudad de Teresina, en permitir el uso y la ocupación del 
espacio para vivienda y residencia fin de semana, la implementación de políticas 
públicas - especialmente el Beneficio de Prestación Continua y el Programa Bolsa 
Familia - y el desarrollo de las prácticas económicas no agrícolas, como el comercio 
y las actividades relacionadas con el ocio. La importancia y relevancia del estudio 
llevado a cabo por el conocimiento científico, consisten en asociar las 
transformaciones socio-espaciales rurales que tuvieron lugar desde 1980 hasta 2013 
en la ciudad de Timon el contexto nacional, entonces, para explicar cómo se 
configura el espacio en la división territorial interna del trabajo, vinculada a la lógica 
internacional; analizar el movimiento de transformación del espacio y sociedad 
rurales en la inter-relación con lo urbano y desvelar la constitución de acuerdos 
socio-espaciales rurales representativas de la producción del espacio como una 
reproducción de las condiciones de vida de la sociedad que habita allí.  
 
Palabras clave: Timón. La agricultura de subsistencia. Transformaciones socio-
espaciales. Las políticas públicas. Nuevo rural. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

  O interesse pela temática do estudo realizado resultou de inquietações 

derivadas da atuação acadêmica desta pesquisadora no exercício da docência, 

relacionadas à Geografia Agrária e, de modo especial, aos processos resultantes na 

formação do novo rural. Tal interesse também repousou na sua história de vida, cuja 

origem campesina tem se refletido nas relações com o espaço rural de Timon, 

sobretudo, com os povoados Lagoa Grande, Roncador, Oitenta e Nove, Bem Posta, 

Bambu, São José dos Perdidos, Tapera, São Francisco e Buriti Cortado, 

selecionados para pesquisa nessa empreitada. Apesar da saída precoce do campo 

em conjunto com a família, priorizando o alcance de melhores condições de vida, a 

sua vivência na cidade permitiu-lhe acompanhar as transformações socioespaciais 

rurais no município de Timon e de modo mais consistente nos povoados apontados, 

locais de constantes passagens no decorrer da sua trajetória de vida. 

Questionamentos diversos em relação às transformações nesses espaços 

ganharam consistência com sua formação acadêmica a qual abriu possibilidades de 

apreendê-las em inter-relação com escalas mais amplas, tendo por base 

concepções teóricas que sustentam explicações para as transformações no campo a 

partir da expansão e evolução do capitalismo. 

  Isto posto, tendo em mente que a pesquisa consiste num diálogo entre o 

teórico e o empírico, privilegiando o ponto de vista da geografia na explicação e 

apreensão dos fenômenos da realidade, através deste estudo pretendeu-se analisar 

as transformações socioespaciais rurais no município de Timon (MA), no período 

que vai dos anos 1980 a 2013. Respeitou-se uma construção teórica dos processos 

transcorridos nas últimas três décadas, partindo: i) da compreensão do espaço como 

meio, produto e condição do processo de reprodução da sociedade; ii) do 

questionamento acerca da natureza desse espaço e do papel do homem em relação 

aos fenômenos geográficos (CARLOS, 2008a) e, iii) do entendimento da 

configuração do processo de produção desse espaço no seio do processo de 

generalização do modo de produção capitalista no campo brasileiro.  

Assim, concebeu-se a produção do espaço rural de Timon no interior dos 

processos de estruturação do espaço nacional e de desenvolvimento do sistema 

capitalista mundial num contexto em que historicamente a ação do capital 
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provocou/provoca profundas alterações, tanto na estrutura de produção como nas 

relações sociais e de trabalho no campo.  

No referido município, por volta dos anos 1970-85, a produção agrícola de 

subsistência, em especial, a do arroz, se inseriu na rede de comercialização-

circulação desse produto, quando o Maranhão se destaca na divisão interna do 

trabalho como fornecedor de alimentos para o mercado interno e, 

concomitantemente, se assiste à perda de dinamismo da produção do algodão no 

estado (MALUF, 1977; MESQUITA, 2011a). 

Esse fato se deu em estreita relação com a caracterização e expansão da 

produção de alimentos de baixo valor comercial em pequenas “roças”, mantidas por 

pequenos produtores, em parte oriundos de movimentos migratórios procedentes de 

outros estados nordestinos nos anos 1950 para o leste do Maranhão e com o modo 

através do qual são engendradas mudanças conjunturais e estruturais na economia 

brasileira redundando no progressivo estreitamento de laços entre a economia 

maranhense e a nacional (MALUF, 1977).  

Todavia, com o processo de modernização da agricultura implantado nos 

anos 1960 e intensificado nos anos 1970-80, de modo seletivo e desigual, assistiu-

se à afirmação do agribusiness no Brasil. Diante disso, no município de Timon, como 

em grande parte do estado do Maranhão - exceto áreas já privilegiadas neste 

período com a implantação de grandes projetos agrícolas, tendo por lastro as 

benesses do Estado - a falta de condições para a consolidação de uma estrutura de 

grandes explorações agrícolas de alto valor comercial e a baixa qualidade do arroz - 

subtraindo-lhe condições de competitividade - dentre outros fatores, contribuíram 

para a que o estado fosse alijado da rede de articulação e comercialização da qual 

fez parte no período mencionado.  

A partir de então transformações socioespaciais rurais foram desencadeadas 

no município de Timon, associadas aos processos de industrialização e urbanização 

empreendidos no âmbito nacional possibilitando reconhecer, como defende Carlos 

(2008a) que o processo de (re)produção do espaço se fundamentou na dialética 

entre o velho e o novo, evidenciando a ideia de continuidade no desenvolvimento da  

sociedade, que resultou em desenvolvimentos geográficos desiguais e em objetos 

geograficizados para atender a uma lógica econômica destinada ao cumprimento de 

funções diferenciadas e relacionadas às necessidades de reprodução das relações 

sociais de produção e à divisão do trabalho. Nesse sentido, o olhar crítico 
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permitiu/permite a produção do conhecimento voltado para a realidade social, 

sobrepondo a razão à aparência, valorizando elementos de análise que revelam um 

espaço regido e regente de contradições, como defende Lefebvre apud Corrêa 

(2000). 

De modo geral, o avanço da modernização da agricultura trouxe 

complexidades ao campo, quebrando ou reformulando antigas estruturas sociais de 

produção e criando outras. Em relação à pequena produção ou agricultura de 

subsistência, como aquela desenvolvida no município de Timon (Ma), intensas 

transformações afetaram a produção agrícola, o uso da terra, os valores, os hábitos 

e as tradições da sociedade rural, favorecendo a adoção de estratégias várias para 

garantia de subsistência daqueles que habitavam o campo, confirmando o 

pensamento que a (re)produção do espaço se fez de modo desigual, visto que, fruto 

da produção social capitalista, se realizou e se reproduziu desigualmente (CARLOS, 

2008a).  

Diante do exposto, a reflexão sobre o espaço rural demandou um olhar sobre 

diversos rurais. Para compreender as transformações socioespaciais operadas 

nessas áreas fez-se necessário desvelar os processos envolventes de 

peculiaridades ali existentes, que as tornaram diferenciadas, possibilitando redefini-

las. Contemplando a complexidade do rural, estudos se debruçaram sobre seus 

matizes a partir da explicitação de processos e conceitos, dentre outros autores: 

Kautsky (1980), Abramovay (1990), Oliveira (1991; 2003), Martins (1995); Silva 

(1978; 1981; 1994; 1999; 2001), Veiga (2004), Andrade (1979; 1986), Rua (2006), 

Carneiro (1998, 1999) Wanderley (1985; 2001) e Alentejano (2000; 2003). 

Em relação às questões relacionadas ao espaço rural maranhense e às 

transformações recentes quanto à sua (re)produção, significativo número de 

trabalhos revelaram processos que conduziram a uma dinâmica desigual  

resultando, por um lado,  no crescimento econômico fundado no agronegócio e, por 

outro, na recriação da pequena produção: Maluf (1977), Mesquita (2011; s/d),  Ayres 

Júnior (2007), Azevedo (2012), Barbosa (2005), Boclin e Dourado (2008), Botelho 

(2001), Ferreira, A (2008); Ferreira, M (2008), Gonçalves et al (2011) e Mota (2011; 

s/d).  

Esta pesquisa desenvolveu-se com a intenção de acrescentar ao conjunto 

dessa literatura um viés do espaço rural maranhense que se mostra esvaziado de 

atividades agrícolas fugindo das questões já abordadas. Nesse sentido, tomando por 
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base a literatura consultada e a intencionalidade resultante da práxis, partiu-se das 

seguintes situações: 

i) A produção do espaço rural de Timon (Ma) no contexto da evolução do capitalismo 

no Brasil se destacou – embora timidamente - com a participação na cadeia de 

produção-circulação-comercialização do arroz de modo a contribuir para a definição 

do estado do Maranhão na divisão territorial do trabalho como produtor e fornecedor 

desse produto para o mercado regional e nacional no interregno 1970-85; 

ii) Os processos de modernização da agricultura e urbanização no Brasil dentre 

outras implicações contribuíram para as transformações socioespaciais rurais no 

município de Timon ao favorecem a desarticulação e o esvaziamento da produção 

agrícola;  

iii) A estruturação do “novo rural de Timon” transcorreu/transcorre associada à 

articulação rural-urbano, campo-cidade e à implementação de políticas públicas 

favorecedoras da produção do espaço como reprodução da existência humana por 

meio de práticas diferenciadas da agropecuária.  

A situação exposta despertou os seguintes questionamentos: 

i) Quais as transformações socioespaciais rurais observadas no município de Timon 

(Ma) em decorrência da desarticulação da cadeia de produção-comercialização do 

arroz que definiu a posição do estado do Maranhão na divisão territorial do trabalho 

como produtor e fornecedor desse produto para o mercado regional e nacional nos 

anos 1970-85? 

ii) De que forma o avanço do modo capitalista de produção na agricultura, em 

consonância com o processo de industrialização e urbanização no contexto nacional 

tem provocado rebatimentos no espaço rural de Timon desde os anos 1970-80   

caracterizando neste uma fragmentação das propriedades e um esvaziamento de 

atividades agropecuárias? 

iii) Qual o papel das políticas públicas na produção do “novo rural de Timon (Ma)” 

como espaço de reprodução da existência humana? 

iv) De que modo a articulação campo-cidade, rural-urbano têm influenciado as 

transformações socioespaciais rurais observadas no município de Timon (Ma) e 

favorecido o surgimento de atividades diferenciadas da agropecuária? 

No processo de pesquisa a busca de soluções para as questões levantadas 

demanda a elaboração de hipóteses que indiquem caminhos ao pesquisador, o 

rumo da investigação. Conforme Triviños (1987, p. 10) “A hipótese surge após a 
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formulação do problema. A dificuldade está posta. Diante dela o investigador 

vislumbra prováveis soluções (grifo do autor). A hipótese envolve uma verdade, um 

resultado provável. É uma verdade pré-estabelecida, intuída, com o apoio de uma 

teoria”. Destarte, para o delineamento do presente trabalho teve-se em vista as 

seguintes hipóteses: 

i) As transformações socioespaciais rurais observadas no município de Timon (Ma) 

nos anos 1970-80, relacionaram-se à desarticulação da cadeia de produção-

comercialização-circulação do arroz maranhense no mercado nacional nesse 

período, no contexto da expansão da produção agroindustrial do produto, em 

especial, nos estados do Centro-Sul do país; 

ii) As políticas voltadas para a modernização da agricultura privilegiando produtos, 

produtores e regiões e o aceleramento do processo de urbanização,  aliados à 

fragilidade econômica da sociedade rural, constituíram/constituem fatores 

contribuintes do esvaziamento de atividades agropecuárias no espaço rural do 

município de Timon (Ma); 

iii) A articulação campo-cidade, rural-urbano e a posição de Timon na Região 

Integrada de Desenvolvimento (RIDE) da Grande Teresina favoreceram/favorecem o 

surgimento de atividades diferenciadas da agropecuária no seu espaço rural e a 

reprodução deste a partir de diferentes usos do solo e estratégias de sobrevivência 

tendo por lastro as políticas públicas de assistência social.  

  Considerando a problematização e as hipóteses expostas e embasando-se na 

compreensão do espaço em discussão como produto social e histórico, resultado do 

trabalho humano, produto, meio e condição do processo de reprodução da 

sociedade, cuja dinâmica se explica pelas contradições engendradas pelo modo de 

produção capitalista, para o desenvolvimento do estudo delineado, foram 

determinados os objetivos relacionados a seguir.  

a) Geral 

 Analisar as transformações socioespaciais rurais do município de Timon (Ma), 

considerando o período 1980-2013. 

b) Específicos 

 Caracterizar a produção agrícola e a organização social no espaço rural do 

município de Timon no período 1980-2013; 

   Contextualizar as alterações na produção agrícola do município de Timon 

(Ma) decorrentes da desarticulação da cadeia de produção-comercialização do arroz 
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que definiu a posição do estado do Maranhão na divisão territorial do trabalho como 

produtor e fornecedor desse produto para o mercado regional e nacional nos anos 

1970-80; 

   Relacionar as transformações socioespaciais observadas no município de 

Timon (Ma) a partir da desarticulação do sistema de produção e do esvaziamento da 

produção agrícola aos processos de modernização da agricultura e de urbanização 

empreendidos e intensificados no Brasil; 

 Retratar o crescimento urbano de Timon destacando a sua importância 

regional como centro de consumo industrial e o consequente transbordamento 

dessa tendência no espaço rural via inter-relação cidade-campo; 

  Explicar a importância da articulação rural-urbano, campo-cidade e da 

implementação de políticas públicas para a estruturação do “novo rural de Timon”, 

destacando as alterações relacionadas à produção agrícola, uso da terra, valores, 

hábitos e tradições da sociedade rural.  

A relevância e pertinência desse estudo - cujo escopo contemplou as 

transformações socioespaciais rurais transcorridas no período 1980 a 2013, no 

município de Timon - para o conhecimento científico, consiste em, i) associar as 

ditas transformações ao contexto nacional, para então, explicar de que modo esse 

espaço se configura na divisão territorial interna do trabalho, atrelada à lógica 

internacional, que exclui pequenos produtores do modelo moderno de produção 

agropecuária; ii) explicar o movimento de transformação do espaço e da sociedade 

em inter-relação com o urbano, e iii) desvelar a constituição de arranjos 

socioespaciais representativos da produção do espaço como reprodução das 

condições de vida da sociedade que ali habita.  

 A Geografia, como campo de conhecimento, tem se preocupado com as 

transformações da sociedade e com o espaço humanizado no intuito de aperfeiçoar 

as discussões dessas questões. Considerando que a reflexão epistemológica acerca 

do conhecimento diz respeito especialmente ao método, que estes orientam a 

reflexão intelectual na tentativa de ler e interpretar a realidade (SPÓSITO, 2004),  a 

apreensão da realidade proposta nesse estudo, sob a ótica da Geografia, reclamou 

o procedimento metodológico descrito a seguir.  

  Desde sua sistematização como ciência, a Geografia tem se embasado em 

diferentes correntes teórico-metodológicas na objetivação do seu objeto de estudo. 

Estruturada sob a orientação da filosofia positivista, a ciência geográfica dá um 
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grande salto com a crise que se inicia por volta dos anos 1950, possibilitando críticas 

em relação ao conhecimento geográfico até então construído e permitindo que 

novos caminhos metodológicos sejam traçados no sentido de apreender a realidade 

social que ora se impõe.  

  Assim, a partir do movimento de renovação da Geografia, concepções 

contemplativas de propostas antagônicas propõem explicar a realidade e suas 

metamorfoses consequentes do capitalismo no plano mundial. Carlos (2007a)  

refere-se à necessidade do desvendamento do conteúdo e sentido dessas 

modificações, o que demanda profundas mudanças também no pensamento 

geográfico no ensejo de levar à compreensão desse movimento/momento da 

realidade, ou seja, “[...] a transformação do espaço exige a transformação da 

Geografia enquanto processo de superação, e esse processo requer explicação” 

(CARLOS, 2007a, p. 8). 

  Nesse sentido, o estudo em foco  prioriza como alicerce a compreensão das 

transformações socioespaciais rurais no município de Timon (Ma) numa perspectiva 

histórico-dialética, contudo não se despreza o fato de que o pensamento geográfico 

evolui de modo contraditório e múltiplo, apresentando continuidades, 

descontinuidades e desafios, visto que  constituído num contexto histórico-social 

marcado por contínuas transformações econômicas, políticas e sociais, cujos 

reflexos sintetizam diferentes modos da ciência geográfica pensar a realidade 

espacial e sua apreensão, valendo-se para tanto, de uma multiplicidade de 

abordagens teórico-metodológicas (CARLOS, 2002). 

  Para o encaminhamento da pesquisa, fez-se necessário a delimitação de um 

recorte espacial e de um recorte temporal do objeto de estudo. O primeiro, 

expresso por meio de uma área representada através de uma escala cartográfica; o 

segundo referiu-se ao período definido para a análise da problemática em foco 

considerando suas relações com outros tempos (SPÓSITO, 2011).  

  Desse modo, para analisar as transformações socioespaciais rurais do 

município de Timon (Ma) elegeu-se como recorte espacial os povoados: Lagoa 

Grande, Roncador, Oitenta e Nove, Bem Posta, Bambu, São José dos Perdidos, 

Tapera, São Francisco e Buriti Cortado. Essa escolha realizada intencionalmente se 

justifica, i) pela relação da pesquisadora com a área ao longo da sua trajetória de 

vida, como apontado anteriormente; ii) pelo fato desses povoados serem cortados 

pela BR 226, o que favorece a articulação campo-cidade, rural-urbano, tanto em 
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relação à cidade de Timon, como em relação à Região Integrada de 

Desenvolvimento da Grande Teresina (RIDE Grande Teresina) – criada, conforme o 

Ministério da Integração Nacional (MI) (2014), pela Lei Complementar nº 112, de 19 

de setembro de 2001 e regulamentada pelo Decreto nº 4.367, de 9 de setembro de 

2002 - à qual pertence o referido município e iii) pela localização geográfica dos 

povoados, que propicia o avanço do urbano sobre o rural intensificando as 

urbanidades nesse espaço e a partir daí  transformações nos valores, tradições, 

consumo, paisagem e uso do solo. Pretendeu-se, assim, através do estudo realizado 

revelar os processos e dinâmicas imanentes a esta situação.  

  O recorte temporal compreendeu o período que vai dos anos 1980 a 2013, 

tendo em vista que nesse espaço temporal ocorreram substantivas transformações 

socioespaciais rurais a partir, i) da inserção do município no contexto da divisão 

territorial do trabalho nas décadas de 1970-80, quando tem destaque a participação 

do estado do Maranhão como produtor e fornecedor de arroz para o Centro-Sul do 

país; ii) da desarticulação da cadeia de produção-comercialização-circulação do 

arroz do Maranhão, considerando a espacialização do capital comandada pelo 

processo de modernização da agricultura no pais e, iii) do esvaziamento do campo 

de atividades agropecuárias e consequente reorganização socioespacial cuja 

objetivação se refere à produção do espaço em sua dimensão de prática 

socioespacial revelando a realização da vida cotidiana, ou seja “[...] o modo como se 

produz o espaço de vida nos modos de apropriação-uso que a sociedade faz do 

espaço como momento da sua produção” (CARLOS, 2011b, p.66). 

  Em relação às escalas espacial e temporal dentre outros, acatou-se o parecer 

de Spósito (2011) alertando para: 

i) a necessidade de se relacionar o período escolhido, tanto aos tempos que o 

ensejaram como aos subsequentes. Nesse sentido, foi importante tratar do momento 

que antecedeu as transformações socioespaciais rurais observadas no período 

1980-2013 no município de Timon, situando-as no contexto das transformações na 

economia nacional e mundial; 

ii) o necessário diálogo entre a escala espacial tomada como de partida para a 

pesquisa e outras escalas que interessam à compreensão do que se estuda, visto 

que dessas decorrem rebatimentos diretos/indiretos sobre a área/fato/fenômeno em 

estudo. Por essa razão, ao se analisar as transformações socioespaciais rurais do 

município de Timon (MA) foram apreendidas as interações/relações 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FRegi%25C3%25A3o_Integrada_de_Desenvolvimento_da_Grande_Teresina&ei=xfcKVKa5AczbsAT9x4GoDQ&usg=AFQjCNGvp0SBpLER1nqWO3tfo5cLPNtRBQ&bvm=bv.74649129,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FRegi%25C3%25A3o_Integrada_de_Desenvolvimento_da_Grande_Teresina&ei=xfcKVKa5AczbsAT9x4GoDQ&usg=AFQjCNGvp0SBpLER1nqWO3tfo5cLPNtRBQ&bvm=bv.74649129,d.cWc
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socioespaciaisentre diferentes níveis escalares, havendo, portanto, a necessidade 

de inserção da área estudada em seus quadros regional, nacional e global. Nesse 

sentido, buscou-se apoio em Carlos (2008a) haja vista a autora considerar que cada 

espaço possui particularidades históricas, únicas, porém determinadas nas suas 

relações com o universal, expressando a articulação dialética deste com o singular. 

  A realização deste estudo teve como principal orientação epistemológica a 

dialética. Respeitando o argumento de Severino (2007, p. 116) esse paradigma “[...] 

vê a reciprocidade sujeito/objeto eminentemente como uma interação social que vai 

se formando ao longo do tempo histórico [...] o conhecimento não pode ser 

entendido isoladamente em relação à prática política dos homens, ou seja, nunca é 

questão de saber, mas também de poder”. E Minayo (2007) afirma que a abordagem 

dialética analisa os contextos históricos, as determinações socioeconômicas dos 

fenômenos, as relações sociais de produção e dominação.   

  A abordagem do problema se deu de forma qualitativa, contudo não foram 

desprezados dados quantitativos empíricos e aqueles derivados de pesquisas 

estatísticas que subsidiaram a discussão. Para Soares (2003) a abordagem 

qualitativa diz respeito à compreensão e classificação de processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais; à interpretação de dados, fatos, teorias e à 

interpretação de particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos.  

  O município de Timon (Ma) consistiu no universo deste estudo que elegeu 

como amostra espacial os já referidos povoados Lagoa Grande, Roncador, Oitenta 

e Nove, Bem Posta, Bambu, São José dos Perdidos, Tapera, São Francisco e Buriti 

Cortado, todos cortados pela BR 226, como se observa no Mapa 1. 
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Mapa 1 

 

 

Julgou-se relevante a caracterização da área da pesquisa partindo da 

localização e posição geográfica do município. Timon possui 1.743,246 Km² de área 

territorial. Situado na Microrregião Caxias pertencente à Mesorregião Leste 

Maranhense, limita-se ao norte com Caxias; ao sul com Matões; ao oeste com 

Caxias e Matões e ao leste é banhado pelo rio Parnaíba em 72 km de margem. A 

posição geográfica de sua sede possui como coordenadas, 5°09‟ de latitude sul, 

42°83‟ de longitude oeste e 69 metros de altitude (IBGE, 2010; REDE, 2009).  

 O território do município de Timon está incluído em diferentes formas de 

regionalização do espaço. Considerando a compartimentação oficial do IBGE, 
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pertence à Microrregião Caxias; é contemplado pelas ações do Programa Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) criado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2004, correspondendo a parte do 

Território Cocais (MDA, 2010) e está inserido na Região do Médio Parnaíba, em 

conformidade com a Lei Complementar N° 108 de 21 de novembro de 2007, que 

implementa as Regiões de Planejamento  do estado do Maranhão (GOVERNO DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 2009). Pertence ainda à RIDE da Grande Teresina. 

Dados do IBGE (2010) atestam que o total de habitantes do município de 

Timon equivale a 155.396, dos quais 135.119 residem no espaço urbano e apenas 

20.227 povoam o espaço rural. A estimativa feita pelo órgão para o ano de 2013 é 

de uma população total de 161.721 habitantes para o município (IBGE. CIDADES, 

2014). A densidade demográfica, portanto, corresponde a 89,19 habitantes/km². No 

que respeita aos aspectos econômicos, no contexto estadual o município ocupa a 5ª 

colocação no setor da indústria, posição que se repete no setor de serviços; o 3º 

lugar no setor da administração pública; o 6º em arrecadação de impostos e o 5º em 

participação no Produto Interno Bruto (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

2012). 

De acordo com dados da Rede de Avaliação e Capacitação para 

Implementação dos Planos Diretores Participativos (2009), o município é 

classificado, 

[...] segundo a Tipologia Municipal produzida pelo Observatório das 
Metrópoles, como: E - Aglomerados e centros regionais N e NE, isto é, 
municípios com baixo estoque de riqueza, porém com grande importância 
regional. São cidades pólo em regiões menos urbanizadas, e situadas em 
microrregiões de menor dinamismo. 

 
 Os povoados pesquisados situados a oeste da Grande Teresina, entre as 

coordenadas de 5°0‟00‟‟S e 5°15‟00‟‟S e 42°45‟00‟‟W e 43°15‟00‟‟W, apresentam 

altitude em torno de 69 m e aspectos físicos comuns: clima tropical subúmido, com 

precipitação pluviométrica anual variando de 1000 mm a 2000 mm; cobertura 

vegetal predominante correspondente ao cerrado e mata dos cocais; solo podzólico 

vermelho amarelo concrecionário preponderantemente e relevo de expressões 

suaves, equivalentes às superfícies maranhenses com testemunhos encaixados na 

bacia sedimentar do Parnaíba (IMESC, 2013).  

A organização do espaço rural de Timon teve/tem uma estrutura fundiária 

caracterizada pela sobressalência de pequenas e médias propriedades, as quais, 
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seguindo a tendência nacional ocupam as menores áreas (IBGE, CENSO 

AGRÍCOLA-MA, 1960; IBGE, CENSO AGROPECÚARIO DO MARANHÃO, 1970-

2006). 

A economia rural do município até por volta dos anos 1980-85 baseou-se na 

agricultura de subsistência como sustentáculo da população rural. A partir de então, 

com a perda de importância do arroz, considerado o principal dos cultivos, tem início 

a prática de atividades diferenciadas da agropecuária e a emergência de novas 

formas de ocupação e uso do solo modelando a paisagem.  

Atualmente é possível reconhecer um emaranhado de situações quanto à 

ocupação do espaço rural, conteúdo a ser abordado no terceiro capítulo deste 

estudo que requer uma contextualização da atuação do Estado em obediência à 

racionalidade do capital e da dinâmica socioeconômica que, desencadeada a partir 

daí, resulta na perda de importância das práticas agrícolas de subsistência como 

forma de (re)produção do espaço e no desenvolvimento de estratégias 

possibilitadoras da reprodução das condições da existência humana. 

Em vista dos objetivos propostos, problematização levantada e hipóteses, os 

procedimentos metodológicos operacionais consistiram na aplicação das 

seguintes técnicas: 

i) Documentação Indireta, que implicou no levantamento de dados de fontes 

variadas, realizada através: 

 a) da pesquisa documental, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), à prefeitura do município e órgãos governamentais - MDA, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério das Cidades (MCid) e 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - inclusive aqueles 

cujas informações são disponibilizadas em meios eletrônicos. A importância da 

utilização dessa técnica consistiu em coletar, dados oficiais referentes à população, 

produção agrícola, indicadores socioeconômicos e índices estatísticos e fazer uso 

de dados já dispostos em tabelas, gráficos e representações cartográficas, 

facilitando comparações.  

b) da pesquisa bibliográfica, de grande importância na estruturação de argumentos a 

partir de diálogo com os teóricos. Lakatos e Marconi (2002, p. 71) defendem que “a 

pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras”. A revisão da literatura pertinente à temática 
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ofereceu reforço na análise de problemas já conhecidos, como também a 

possibilidade de explorar novas áreas onde os problemas ainda não estão 

cristalizados completamente. 

ii) Observação Direta Extensiva, realizada por meio de formulário aplicado em abril 

de 2013, cuja finalidade consistiu em levantar dados e informações in loco acerca 

dos seguintes aspectos: a) identificação do produtor e sua família; b) emprego e 

renda; c) estrutura fundiária, d) formas de organização, comercialização e produção; 

f) infraestrutura básica e condições sanitárias dos domicílios, e g) relação rural-

urbano. Os sujeitos pesquisados corresponderam aos representantes (pai, mãe) de 

34 (5,9%) das 575 famílias residentes na área da pesquisa e cadastradas no 

Programa Saúde na Família (PSF) no ano de 2013, selecionados de modo aleatório. 

iii) Observação Direta Intensiva cuja realização se deu através: 

a) de observação assistemática, que no contexto estudado, objetivou recolher e 

registrar fatos da realidade sem que o pesquisador dispusesse de meios técnicos 

especiais ou indagações diretas (LAKATOS; MARCONI, 2002); 

b) de entrevista despadronizada, tendo em vista o diagnóstico acerca dos processos 

resultantes do parcelamento de propriedades no espaço rural timonense para fins de 

loteamento, ocupação e utilização do solo, sistemas de cultivo, renda, relações de 

trabalho, organização social e políticas públicas em tempos atuais e pretéritos. 

Neste estudo foram entrevistados no mês de abril de 2013: 

 Ex-presidente da associação de moradores do povoado Buriti Cortado e ex-

presidente da Associação de Moradores da Vila de Deus; 

 Um dos titulares originais e ex-integrante do Conselho Diretor da Associação 

de Moradores São José de Ribamar (Assentamento do Crédito Fundiário),mais 

conhecida como Assentamento Terra Dura, interligado ao povoado Buriti Cortado; 

 Assentada da Associação De Moradores da Vila De Deus (Assentamento do 

Crédito Fundiário), uma das titulares originais; 

 Representante de empresa imobiliária (Imobiliária Rural); 

 Diretor da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

(AGERP) e Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Timon, tendo como 

foco investigar a implementação de ações relacionadas à ocupação/exploração do 

solo, estrutura fundiária e políticas agrárias e agrícolas em tempos presentes e 

pretéritos (entrevistas realizadas em fevereiro de 2014); 



30 
 

iv) História de Vida, que segundo Lakatos e Marconi (2002) constitui importante 

fonte de dados possibilitando ao pesquisador se aperceber da concepção que o 

sujeito pesquisado tem do seu papel e status nos grupos aos quais pertence. Barros 

e Lehfeld (1990) atestam que através dessa técnica, pesquisadores que valorizam 

metodologias qualitativas obtêm dados relativos à linha de história de vida de 

pessoas envolvidas em situações e fenômenos estudados. Nessa direção, 

pretendeu-se coletar informações junto a moradores urbanos oriundos do campo, 

inclusive atores sociais que embora radicados na cidade mantenham laços com o 

espaço rural. Os sujeitos pesquisados através dessa técnica foram identificados da 

seguinte forma: Ator social “A” (antigo morador do povoado Buriti Cortado, 83 anos); 

Ator social “B” (morador com dupla residência: na cidade de Timon e no povoado 

Oitenta e Nove, com aproximadamente 70 anos); Ator social “C” (antigo morador do 

povoado Buriti Cortado, 75 anos); Ator social “D” (filho de grande proprietário de 

terras no povoado Buriti Cortado, onde residiu durante a infância e juventude, 64 

anos) e Ator Social E (ex-morador do povoado Buriti Cortado, atualmente morador 

do povoado Bambu, com residência também em Timon, 69 anos). 

 A construção do arcabouço teórico teve a pretensão de privilegiar as 

discussões acerca:  

 Da importância da agricultura como atividade direcionadora dos processos de 

organização e produção do espaço maranhense nos momentos iniciais da sua 

ocupação (MALUF, 1977; CARLOS, 2000, 2001, 2008a, 2011a; 2011b; SANTOS, 

1980, 1994, 1997, 1999, 2008; SANTOS, 2007a, 2007b; MESQUITA, 2011a, 2011b; 

HOLANDA, 2008; OLIVEIRA, 1991, 2007); 

 Da posição da economia maranhense no mercado interno e internacional no 

decorrer da sua formação socioeconômica e consequentes implicações para 

produção/ocupação do espaço rural do município de Timon-Ma (MALUF, 1977; 

SANTOS, 2007a, 2007b; MESQUITA, 2011a, 2011b; SANTOS, 1999, 1994; 

PALHANO, 2008; HOLANDA, 2008); 

 Da modernização da agricultura e da desarticulação da cadeia de produção-

circulação-comercialização do arroz maranhense e decorrentes impactos para 

agricultura de subsistência, espaço e sociedade rurais no município de Timon-Ma 

(SILVA, 1978, 1981, 1994, 1999, 2001; SILVA, 2011; FERREIRA, A (2008); 

FERREIRA, M (2008); FERREIRA, 2009; BOCLIN; DOURADO, 2008; MESQUITA, 
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2011a; HESPANHOL, 2007; ALENTEJANO, 2000; BOTELHO, 2001; 

GORENDER,1994; KAGEYAMA,1990; LIPIETZ, 1989; MOTA, 2011). 

 Das políticas voltadas para o ordenamento territorial do Maranhão e da 

dimensão territorial das políticas agrícolas adotadas no estado a partir da segunda 

metade da década de 1990 (SANTOS E SILVEIRA, 2008; FERREIRA A, 2008; 

BOCLIN; DOURADO, 2008; MESQUITA, 2011a, 2011b; AYRES JÚNIOR, 2007; 

MESQUITA; PAULA, 2008; FERREIRA, 2009; ARAÚJO, 2005; BOTELHO, 2001; 

DENARDI, 2001; MARTINS, 1995; NASCIMENTO, 2012); 

 Da estruturação do novo rural de Timon, relacionando esse processo com a 

implementação das políticas de transferência de renda (GONÇALVES et al, 2011; 

CAZELLA; MATTEI; SCHNEIDER; 2003; HESPANHOL; NORONHA, 2009; SILVA, 

1999; WANDERLEY, 2000; ROSSINI,1986; RUA, 2006; SENRA, 2011);  

 Da relação campo-cidade, rural-urbano e da constituição do novo rural do/no 

Brasil; (SANTOS, 1999; OLIVEIRA , 2007; ARAÚJO, 2005; GONÇALVES et al, 

2011; HESPANHOL; NORONHA, 2009; SILVA, 1999; SILVA, 2006; CANDIOTTO e 

CORRÊA, 2008; FAVARETO, 2007; VEIGA 2004-2005; WANDERLEY, 2000-2001; 

KAYSER, 1993).  

 Da estrutura fundiária, do sistema de cultura e do destino da produção 

agrícola de subsistência no município de Timon (IBGE, 1960-2010; MDA, 2010; 

IMESC, 2013; pesquisa documental e pesquisa de campo); 

 Das transformações e permanências na mão-de-obra rural e novas 

ruralidades no município de Timon (pesquisa de campo). 

 Tomando por base a fundamentação teórica levantada associada à práxis, a 

investigação empreendida está sistematizada, além da introdução, em três capítulos:  

 O primeiro teve como abordagem a evolução da agricultura no Maranhão sob 

a égide do capital, valorizando o lugar dessa atividade na divisão internacional do 

trabalho e sua repercussão na produção do espaço rural do município de Timon 

(Ma). No decorrer do capítulo enfocou-se o processo de modernização da agricultura 

e a contribuição deste para a desarticulação da cadeia de produção-circulação-

comercialização do arroz maranhense e consequentes impactos na agricultura de 

subsistência e na sociedade rural do referido município. Nesse contexto, ressaltou-

se o comportamento da produção agrícola no espaço estudado frente à atuação do 

Estado quanto ao fortalecimento do agribusinesse e ao direcionamento dado à 

agricultura de subsistência nas políticas agrícolas desenvolvidas no Maranhão. 
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 O segundo tratou da cidade e da dinâmica da urbanização no município de 

Timon. Para tanto, retratou-se aspectos da cidade e da urbanização no capitalismo, 

a evolução do processo de urbanização, a situação da cidade de Timon no contexto 

das políticas urbanas nacionais, além da sua expansão e crescimento urbano 

 O terceiro teve como foco a estruturação do novo rural no município de Timon 

(Ma). Em relação a esse espaço, inicialmente fez-se uma exposição de argumentos 

acerca da abordagem territorial do desenvolvimento rural para em seguida tratar-se 

da dimensão territorial nas políticas agrícolas e do enfoque do desenvolvimento 

territorial rural; das faces do novo rural; da conceituação campo-cidade, rural-urbano 

e da inter-relação desses pares dialéticos.  

Diante do estudo realizado foi possível apreender que as transformações 

socioespaciais rurais observadas no município de Timon (Ma) no período que vai de 

1980 a 2013, decorreram da desarticulação do sistema de produção e do 

esvaziamento da produção agrícola, motivados pelo(a), i) processo de modernização 

da agricultura implementado no Brasil de modo seletivo e pontual desde os anos 

1960 e intensificados a partir dos anos 1970; ii) intensificação da  urbanização a 

partir dos anos 1960, constituindo-se fator de atração sobre a população rural das 

diversas regiões do país e, iii) posição da cidade de Timon na rede urbana brasileira 

como cidade de porte médio pertencente à RIDE Grande Teresina. 

Em decorrência de tais transformações configurou-se um novo rural no 

município de Timon caracterizado pela diversificação de atividades diferenciadas 

das práticas agropecuárias e grande dependência da população em relação às 

políticas sociais de transferências de renda. 
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2 A AGRICULTURA MARANHENSE SOB A ÉGIDE DO CAPITAL: 

REBATIMENTOS NA ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO RURAL DE TIMON (MA) 

 
“O processo histórico revela um movimento da 
práxis social que vai da transformação da natureza 
primeira à produção do espaço e deste à sua 
reprodução”. 

(A. F. A. Carlos) 

 
 Considerações iniciais 
 
 

A geografia consiste no campo do conhecimento que melhor se apropria do 

espaço como categoria conceitual e empírica (CASTRO, 2012). Ao longo do seu 

processo de desenvolvimento e construção evidenciam-se diferentes formas de 

perceber, pensar e refletir os fenômenos socioespaciais as quais geram diferentes 

linhas metodológicas, fundamentais no processo de construção do conhecimento 

geográfico. Transformações epistemológicas e reordenamentos críticos quanto ao 

conhecimento têm provocado modificações nas interpretações da produção e da 

regulação socioespacial nas últimas décadas. 

A discussão acerca da produção do espaço ganha mais visibilidade a partir da 

mudança paradigmática que a geografia sofre na década de 1970, posicionando-se 

contra os pressupostos da Geografia Moderna e da Geografia Quantitativa. Na 

perspectiva no materialismo histórico e dialético a produção do conhecimento pela 

Geografia Crítica traz à tona elementos de análise de uma sociedade que produz um 

espaço regido e regente de contradições. 

Assim, objetivando a apreensão da realidade em transformação, a 

constituição do pensamento geográfico evolui do conceito de espaço como 

“localização dos fenômenos” para o de “produção social‟‟ valorizando os conteúdos 

dos processos constitutivos dessa categoria de análise (CARLOS, 2011b). 

 Se a pesquisa envolve um modo de conhecer e representar um aspecto da 

realidade que varia em função do entendimento teórico do pesquisador, de modo 

conseqüente, o objeto de estudo é construído sob a influência da formação teórica 

deste.  

 Nesse sentido, o estudo proposto, que tem como objeto as transformações 

socioespaciais rurais no município de Timon (Ma), no período 1980-2013, tendo em 

vista a apreensão dos processos que transcorrem no contexto da produção e 
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reprodução do espaço, adota como principal orientação teórico-metodológica o 

materialismo dialético, posto que o desenvolvimento do capitalismo dá-se num 

movimento desigual e combinado, resultando em espaços diferenciados.  

 O esforço reflexivo voltado para a concepção de espaço se dá, 

principalmente, em conformidade com Carlos1, contudo é de importante contribuição 

o legado de Lefebvre2 e Santos3.  

 O espaço rural brasileiro historicamente construído envolve uma diversidade 

de aspectos sociais e econômicos. Nos últimos anos, estudos (OLIVEIRA, 1991, 

2003, 2007; RUA, 2006; SILVA, 1978, 1981, 1999; SILVA, 2011; FAVARETO, 2006-

2007; VEIGA, 2004, 2005; WANDERLEY, 2000, 2001; ABRAMOVAY, 2003a; ELIAS, 

2003; FERREIRA A, 2008; KAGEYAMA, 1990) mostram significativas 

transformações enfatizando novas formas de produção e de sobrevivência nesse 

espaço. A compreensão dessas transformações passa, necessariamente, pelo 

desvelamento do processo histórico de constituição do rural enquanto espaço de 

produção e reprodução social de sua população, visto que, além de espaço 

produtivo, o rural é lugar de vida, de interação social, condições que nem sempre 

são priorizadas nas análises.  

 Na história econômica do Brasil a esfera produtiva relacionada aos espaços 

rurais tem se destacado, seja quando da produção de gêneros para exportação, seja 

no fornecimento de matérias-primas para o surgimento e consolidação da 

agroindústria nacional. Este último aspecto deriva da implementação da 

modernização da agricultura e das modificações advindas com o período técnico-

científico-informacional, processos que ocorrem de modo seletivo desencadeando 

dinâmicas que se diferenciam regionalmente.  

                                                           
1
A autora estabelece a tese de que [...] o espaço se define pelo movimento que o situa como 

condição, meio e produto da reprodução social ao longo do processo civilizatório. Logo o espaço se 
define (em seu conteúdo social e histórico) como uma das produções da civilização (nunca acabada, 
como ela).  (CARLOS 2011a, p. 23). 
2
Ao teorizar sobre a produção do espaço Lefebvre (2000) refere-se ao espaço social como produto e 

meio de produção; como produto que se utiliza e se consome, e como tal não prescinde das forças 
produtivas - técnicas, saber, divisão do trabalho social, natureza - nem do Estado e das 
superestruturas; como condição e resultado, organizado pelo estado e instituições que o compõem 
segundo suas exigências. Nesse sentido, as relações sociais de produção aí contidas são formadoras 
do espaço e contingentes ao espaço, expressando a complexa dialética sócio-espacial. 
3Para o autor “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 
entre sistemas de objetos e sistema de ações, não considerados isoladamente mas como o quadro 
único onde a história se dá [...] os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações, e, 
de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos  novos ou realiza-se sobre objetos 
preexistentes. É assim que o espaço encontra sua dinâmica e se transforma (SANTOS, 2008, p.106). 
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 Enquanto áreas rurais se integram ao núcleo dinâmico da economia 

brasileira, outras respondem com formas de resistências campesinas recriando 

espaços rurais através da pluriatividade4. Existem, ainda, aquelas onde novas 

formas de produção e de sobrevivência se distanciam do contexto das  atividades 

agropecuárias, consideradas típicas dos espaços rurais como ocorre no município 

de Timon.   

 Nessa direção, infere-se que a sociedade rural do referido município revela, 

na atualidade, um momento do uso do espaço que se desdobra, através da prática 

espacial, na contradição entre “[...] a produção de um espaço orientada pelas 

necessidades econômicas e políticas (em suas alianças possíveis) e a reprodução 

do espaço como condição, meio e produto da reprodução da vida social” (CARLOS, 

2011b, p. 65).  

 Essas são contradições suscitadas pelo próprio capitalismo: no município em 

questão, a produção agrícola de subsistência, até por volta dos anos 1980, se 

realiza no contexto de uma reprodução do espaço orientada pela racionalidade 

nacionalmente imposta pelo desenvolvimento da acumulação que produz o espaço 

como condição da produção; nas duas últimas décadas a reprodução do espaço se 

dá como condição da reprodução da vida, principalmente, notabilizando-se a 

presença do Estado através das políticas públicas. Diante das transformações 

processadas naquele contexto o capitalismo imprime-lhe uma racionalidade própria, 

construída no bojo do seu desenvolvimento caracterizando o uso do espaço para 

reprodução da existência humana.  

 Partindo-se da concepção que essas transformações se relacionam à 

produção do espaço rural brasileiro como resultado do desenvolvimento da 

agricultura no interior do processo de mundialização do capital, promovendo 

implicações que se espacializam de modo diverso e que repercutem desigualdades 

em escalas variáveis, para dar cumprimento ao objetivo geral desse estudo já 

apontado anteriormente, o recorte teórico desse capítulo propõe discutir sobre: i) o 

papel da agricultura maranhense na divisão internacional do trabalho e nesse 

contexto, a produção do espaço rural do município de Timon (Ma); ii) a 

modernização da agricultura e a desarticulação da cadeia de produção-circulação-

                                                           
4
Carneiro (1999) associa a pluriatividade a uma noção que designa um processo social plural; 

reconhece processos pluriativos incorporadores de atividades não agrícolas como constitutivos da 
própria dinâmica social da agricultura familiar.  
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comercialização do arroz maranhense e conseqüentes impactos na agricultura de 

subsistência  e na sociedade rural de Timon (Ma) e, iii) o agribusiness e agricultura 

de subsistência nas políticas agrícolas desenvolvidas no Maranhão. 

 

2.1 Agricultura maranhense na divisão internacional do trabalho e produção do 
espaço rural do município de Timon (Ma)  
 

O conteúdo das formas presentes no espaço produzido sob a ação do capital 

revela uma realidade de contradições construídas socialmente e constituintes de 

condições para a reprodução das relações sociais. Nesse sentido, a reprodução das 

relações sociais de produção imprime desigualdades no espaço facilmente 

observáveis a partir da produção de objetos geograficizados, segundo uma lógica 

destinada ao cumprimento de funções diferenciadas em sintonia com as 

necessidades dessas relações e da divisão social/espacial do trabalho. Efeito que se 

transforma em causa ou resultado que se transforma em processo (GODOY, 2004) o 

espaço é então produzido dialeticamente em correspondência com a sociedade nele 

inserida.  

Isto posto, entende-se que a produção do espaço brasileiro tem origem na 

expansão colonial empreendida pelas nações européias representando um 

desdobramento do processo de acumulação primitiva do capital. As relações 

mercantilistas engendradas no modo de produção capitalista, caracterizadas pelo 

movimento de dominação-subordinação, possibilitam a conquista e apropriação de 

novos territórios nas terras colonizadas num processo em que o Estado constitui 

grande aliado na conquista de novos espaços.  

A organização, ocupação e produção do espaço brasileiro, quando da 

transposição da estrutura político-administrativa portuguesa, têm por base a 

exploração de grandes propriedades utilizadas, principalmente, para o plantio da 

cana de açúcar. Atendendo à lógica mercantil no contexto da expansão do moderno 

sistema mundial a produção do açúcar se volta para o mercado externo modelando 

a divisão internacional do trabalho na qual o papel da colônia é fornecer produtos 

agrícolas à metrópole.  

A empresa agrícola na qual se assenta a colonização brasileira, assim 

permanece até o início do século XVIII, quando a desarticulação do comércio deste 

produto cede lugar ao ciclo do ouro. Até então o campo constitui o pilar da 
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sociedade brasileira, o dinamismo da sua história; as cidades representam um 

prolongamento do mundo rural. Espaços marcados pelo estabelecimento de 

vínculos e influências de caráter político, social e econômico de um sobre o outro, 

campo e cidade, ao longo da formação histórica do país, passam por metamorfoses 

determinadas pelas técnicas nos seus conteúdos e formas.  

De modo semelhante ao restante do território brasileiro o Maranhão se insere 

na estratégia geopolítica de ocupação do Brasil empreendida pela Coroa 

Portuguesa. Seu processo de ocupação tem por base o cultivo de produtos agrícolas 

para exportação, como o arroz, a cana-de-açúcar e o algodão, de modo a atender 

ao propósito da colonização – intensificar o processo de acumulação de capitais em 

curso na metrópole. Por outro lado, enquanto a política econômica objetiva implantar 

e desenvolver produções agrícolas voltadas para exportação, o cultivo dos produtos 

de subsistência no espaço rural maranhense fica a cargo de pequenos agricultores 

que, em troca de alguns serviços e de parte da produção, são autorizados a cultivar 

em reduzidos espaços no interior das grandes propriedades. 

Considerando a evolução econômica do Maranhão, do período colonial aos 

primórdios da Independência, diversos aspectos podem ser enfatizados, em 

conformidade com Maluf (1977): 

 i) a instalação de grandes explorações agrícolas voltadas para a exportação, 

em obediência ao sentido geral da colonização empreendida no Brasil pelos 

portugueses; 

ii) a fraca integração regional, exceto através da pecuária;  

iii) a estreita vinculação com as metrópoles européias em termos de 

abastecimento e destino da produção;  

iv) o papel de fornecedor marginal, cujo desempenho econômico no mercado 

externo depende das “brechas”5 proporcionadas pelos fornecedores tradicionais e 

dos estímulos do capitalismo;  

v) o fornecimento de produtos primários e as relações de produção em 

consonância com a constituição e expansão do capitalismo;  

vi) a crescente descapitalização das atividades agrícolas e,  

vii) a ausência de dinâmica econômica regional.  

                                                           
5
Termo utilizado por Maluf (1977) ao se referir aos momentos de retração econômica dos 

fornecedores tradicionais de produtos agrícolas para o mercado mundial – ex. Estados Unidos – 
oportunizando participação do Maranhão na divisão internacional do trabalho. 
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Os aspectos mencionados indicam a frágil inserção do Maranhão na divisão 

interna do trabalho e a incapacidade do estado de acumular capitais na perspectiva 

de uma economia nacional norteada pelo capital industrial. Às atividades produtivas 

assentadas em bases econômicas tradicionais corresponde um aspecto 

infraestrutural cujos equipamentos instalados dizem respeito a essa realidade 

econômico-espacial temporal. A expansão do povoamento no litoral irradiando-se 

para o leste do estado e a internalização da pecuária de caráter itinerante 

respondem pela interiorização da ocupação e organização do espaço. 

Nesse processo, a ocupação do território que vem a constituir o município de 

Timon, guarda estreita relação com a importância adquirida pela então região de 

Aldeias Altas (atual Caxias - Ma) ainda na segunda metade do século XVIII, 

consolidando-se na segunda metade do século XIX, quando se faz notabilizar pelo 

papel de pólo comercial, situando-a como passagem necessária para o Piauí, Bahia, 

Pernambuco e Minas Gerais. 

Fazendas são instaladas próximo à passagem de Santo Antônio - confluência 

do rio Parnaíba com o rio Poti, do lado do Maranhão – as quais dão origem ao 

povoado São José do Parnaíba, posteriormente município de Timon (SANTOS, 

2007a). Estudos (PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, 2002; REDE, 2009) 

também apontam que a origem do município está relacionada à necessidade de 

comunicação entre os povoados Vila Velha do Poty, Vila da Mocha (atual Oeiras) – 

ambos na então província do Piauí - e Aldeias Altas (atual Caxias) na província do 

Maranhão. 

A partir da transferência da capital do Piauí de Oeiras para Teresina, no 

começo da segunda metade do século XIX, ganha impulso o transporte fluvial do 

povoado. O então Porto de Cajazeiras – antes Porto São José do Parnaíba - se 

torna ponto de embarque e desembarque de mercadorias e de pessoas entre Caxias 

e Pastos Bons. A proximidade da capital do Piauí desperta a elite político-econômica 

local para a necessidade da instalação de equipamentos urbanos que possam 

contribuir para o desenvolvimento do povoado (SANTOS, 2007b). No decorrer de 

sua formação administrativa, entre decretos e leis, o povoado passa à condição de 

vila e posteriormente de cidade. Somente em 1943 passa a denominar-se Timon6. 

                                                           
6A origem de Timon se justifica pelo surgimento do povoado São José do Parnaíba, no porto do 

mesmo nome, mais tarde porto das Cajazeiras (PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, 2002; REDE, 
2009). Através do Decreto N° 50, de 22 de dezembro de 1890 o povoado é desmembrado de São 
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De modo geral, Santos (2007a) relaciona a origem do município de Timon, 

situado no leste maranhense, ao amplo processo de ocupação dos sertões 

brasileiros a partir do desenvolvimento das propriedades de posseiros, haja vista o 

absenteísmo dos sesmeiros de modo semelhante ao que ocorre em outras regiões 

do país (SANTOS, 2007a).  

A segunda metade do século XIX corresponde a um período de retrocesso 

econômico no Maranhão, cujo progressivo declínio conduz a uma quase total 

desarticulação do sistema produtivo. Ou seja, a expansão econômica vivida pelo 

Maranhão entre 1760 e 18207 perde ímpeto, graças à ausência de condições 

condizentes com uma acumulação e reprodução ampliada do capital de modo 

diversificado e apoiado em processos inovadores, além da base produtiva escravista 

e do monopólio externo. Dentre outros fatores justificam esta situação: i) a retomada 

das exportações de algodão pelos Estados Unidos; ii) uma melhor adaptação do 

produto em outras regiões do Brasil, e iii) a diminuição da produção do arroz em 

função dos obstáculos relacionados à interiorização da atividade (MALUF, 1977). No 

decorrer desse período, sobressai-se tão somente breve surto de prosperidade nas 

exportações de arroz, algodão e cana de açúcar para o mercado internacional com a 

“brecha” proporcionada pela Guerra de Secessão nos Estados Unidos (1865-70)8. 

No contexto retratado9 a manutenção da agricultura maranhense em grandes 

propriedades se mostra inviável pelos seguintes motivos (MALUF, 1977): i) abolição 

da escravatura não compensada pelas políticas imigratórias viabilizadas pelo 

Estado, tampouco pelo trabalho livre, diferentemente do que ocorre   em   outras 

regiões do país; ii) descapitalização das atividades agrárias voltadas para 

exportação; iii) inexistência de força de trabalho passível de exploração em 

                                                                                                                                                                                     
José dos Matões (atual Matões) e elevado à categoria de vila recebendo o nome de Flores. Passa à 
condição de cidade com a mesma denominação pela Lei Estadual n° 1139 de 10 de abril de 1924, 
assim permanecendo até 31 de dezembro de 1943, quando por meio do Decreto-Lei Estadual nº 820 
passa a denominar-se Timon (IBGE, 2012) 
7
Furtado (1982) refere-se ao Maranhão como o único dos três centros econômicos brasileiros no 

último quartel do século XVIII – os outros são a faixa açucareira e a região mineira – a conhecer 
efetiva prosperidade econômica tendo merecido atenção do governo português através do Marquês 
Pombal, o qual concentra esforços para produção do arroz e do algodão. 
8
Segundo Holanda (2008, p.11): “A normalização da situação política européia e a volta dos EUA 

como exportador de algodão e arroz, a partir da terceira década do século XIX, trazem os primeiros 
sinais de decadência, que serão acentuados após a extinção do tráfico internacional de escravos”. 
9
No período que antecede a abolição da escravatura, conforme Furtado (1982, p. 119) “[...] Ao 

crescer a procura de escravo no sul para as plantações de café intensifica-se o tráfico interno em 
prejuízo das regiões que já estavam operando com rentabilidade reduzida. As decadentes regiões 
algodoeiras – particularmente o Maranhão – sofreram forte drenagem de braços para o sul”. 
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conformidade com o nível de acumulação de capitais; iv) possibilidades de 

sobrevivência da população em função, principalmente, da abundância de terras e, 

v) fuga de capitais motivada pelo decréscimo dos rendimentos proporcionados pela 

cotonicultura. 

Dentre estes fatores, a abolição da escravatura constitui-se relevante para o 

processo de fragmentação de grandes lavouras e para a penetração de pequenos 

lavradores no interior do Maranhão, dedicando-se ao cultivo do arroz. Nesse estudo, 

infere-se ser esse o caso daqueles que se deslocam para o futuro município de 

Timon, situado no leste do estado. Esta situação assume maiores proporções por se 

tratar de uma região de fronteira com insuficiente acumulação de capitais e sem o 

favorecimento de um mercado de trabalho (MALUF, 1977).  

Para Santos (2007b), a sobrevivência dos moradores radicados no povoado 

São José do Parnaíba advém do cultivo de pequenas lavouras, criação de gado nas 

fazendas e plantio de cana de açúcar para produção de rapadura e aguardente nos 

engenhos. Inicia-se assim, a organização e a produção do espaço rural de Timon a 

partir da relação homem-natureza. Como afirma Carlos (2011a, p. 64), 

 
O espaço como produção emerge da história da relação do homem com a 
natureza, processo no qual o homem se produz enquanto ser genérico 
numa natureza apropriada e condição de nova produção. Desse modo, a 
natureza vai assumindo no processo inicialmente a condição de realização 
da vida no planeta, meio através do qual o trabalho se realiza, até assumir a 
condição de criação humana – como resultado da atividade que mantém os 
homens vivos e se reproduzindo – no processo de humanização da 
humanidade [...] 

 
No decorrer da estruturação do município de Timon, o cultivo das lavouras de 

subsistência, doravante designadas agricultura de subsistência, consiste na 

atividade que dá sustentação econômica ao município de Timon, em consórcio com 

outras práticas agropecuárias, contrariando a lógica do esquema colonial-

mercantilista que privilegia a agricultura voltada para exportação.  

Arcangeli (1989, apud MESQUITA, 2011b) com base em autores tradicionais, 

mas com instrumental analítico do materialismo histórico, estabelece cinco marcos 

que pontuam as transformações processadas ao longo da formação social do 

Maranhão: i) conquista e povoamento inicial – do início da ocupação até a segunda 

metade do século XVIII; ii) inserção na divisão internacional do trabalho – da 

segunda metade do século XVIII até a libertação dos escravos; iii) involução 

econômica – da libertação dos escravos até a segunda Guerra Mundial; iv) inserção 
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na divisão nacional do trabalho – dos anos 1950 até 1985 e, v) período da década 

de 1980, correspondente à fase de implantação do Projeto Grande Carajás – de 

1985 a 1989. Para Mesquita (2009, apud MESQUITA, 2011b), passados trinta anos, 

dois marcos podem ser acrescentados: um referente ao início da exploração da soja 

nos anos 1990 e outro, relacionado à consolidação de produtos diferenciados da 

soja no agronegócio – cana, eucalipto, carvão – e à ampliação da soja e da pecuária 

empresarial.  

De acordo com a periodização exposta, o período da inserção do Maranhão 

na divisão internacional do trabalho marca o início da organização e produção do 

espaço de Timon - sobremaneira, do rural – processos que adquirem consistência 

durante o período da involução econômica, quando: 

 
[...] troca-se o trabalho escravo pelo „trabalho livre‟ dos moradores de 
condição (caboclos) das grandes propriedades então dedicados a 
monoculturas e, secundariamente, à pecuária ultraextensiva. A economia de 
subsistência voltada para o autoabastecimento e a venda de excedente 
ganha uma dimensão que não tinha antes, ou se tinha, era ofuscada pela 
atividade exportadora (MESQUITA, 2011b, p. 21). 
 

Acerca da periodização apresentada em relação às transformações 

processadas ao longo da formação social do Maranhão ressalta-se que todos os 

períodos se associam a atividades e formas de intervenção do Estado no território 

maranhense. Quando da ocupação inicial do município de Timon, primeiramente a 

intervenção da metrópole portuguesa no processo produtivo local do Maranhão se 

faz através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que atua 

organizando a produção do algodão semelhante ao que se verifica quanto à 

produção da cana-de-açúcar nordestina. Outras atividades econômicas do período 

são o cultivo do arroz e a venda do couro. Na fase da involução econômica a 

libertação dos escravos leva à desarticulação da grande propriedade produtora de 

algodão e de cana de açúcar e à ascensão da agricultura de subsistência e do 

extrativismo.  

Portanto, considera-se que, a penetração de pequenos lavradores no espaço 

rural de Timon, visando o desenvolvimento da policultura através da agricultura de 

subsistência, diferentemente das formas de produção das grandes lavouras vigentes 

até então em outras regiões do Maranhão, relaciona-se à abolição da escravatura e 

à desintegração das grandes lavouras destinadas à exportação. Nesse sentido, 

conquanto não apresentem relevância no cenário nacional/internacional as práticas 
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agropecuárias ali desenvolvidas se inserem de modo subliminar no contexto 

dominado pelo processo de acumulação de capitais em curso na metrópole.  

Na produção desse espaço, o meio natural prevalece na relação sociedade-

natureza. Sistemas técnicos sem existência autônoma, sem objetos técnicos e em 

total simbiose com a natureza resultam na domesticação de animais e de plantas. 

Regras sociais e territoriais estabelecem a harmonia socioespacial que viabiliza a 

preservação e a continuidade da vida (SANTOS, 1999).   

Aspectos infraestruturais presentes no espaço que ora se organiza, em muito 

se distanciam daqueles constantes nas tradicionais fazendas brasileiras de cana de 

açúcar, denotando que o espaço geográfico não é um todo homogêneo; que guarda 

contradições na sua construção histórica; que a difusão dos objetos e incidência das 

ações no espaço se diferenciam. Nesse caso, espaços regionais apresentam 

diferentes cargas de conteúdo técnico. 

A sociedade ali espacializada também se apresenta de modo diverso da 

tradicional aristocracia rural brasileira. A parcimônia refletida no modo de habitar, 

vestir, calçar e produzir evidencia uma sociedade rural destituída de poder 

econômico, que desassistida politicamente, se vale de instrumentos simples de 

trabalho para tirar o sustento do solo. Essa característica é decisiva futuramente, 

quando da desorganização da produção diante das mudanças advindas da 

penetração do capital no campo.   

Desde tempos remotos a organização socioeconômica do espaço em questão 

se mostra entrelaçada à da cidade de Teresina, condição que se fortalece pela 

distância em relação à capital do Maranhão. Assim, características sociais dos dois 

espaços se interpenetram indefinidamente nos tempos vindouros, estabelecendo-se 

uma relação em que Timon depende de Teresina (Pi) em vários aspectos, 

principalmente nos setores de educação e saúde.  

Em sua evolução histórica, a economia maranhense chega ao final do século 

XIX estagnada, podendo-se observar as seguintes situações: i) a persistência da 

produção do algodão graças à implantação de um parque têxtil no estado, todavia, 

dada a incipiência do mercado regional e a forte concorrência da região Sudeste, 

gradativamente a cotonicultura assume papel secundário e caráter marginal na 

economia maranhense; ii) a produção do arroz, concorrente com a dos países 

europeus, tem sua exportação inviabilizada. Além disso, procedente cada vez mais 

de pequenos produtores, enfrenta dificuldades relativas ao transporte, restringindo-
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se ao abastecimento do mercado interno; e, iii) a cana de açúcar, de qualidade 

inferior à das demais regiões, não adquire notabilidade.  

A pecuária praticada de modo extensivo no interior do território e pouco 

exigente de mão de obra interliga o Maranhão ao restante do país neste final de 

século. A incapacidade dinâmica do estado, moldada pela economia colonial 

exportadora de produtos primários e pela forma como se dá sua participação na 

divisão interna do trabalho, não lhe confere condições para sedimentar atividades 

capazes de redefinir os rumos de sua evolução, na perspectiva da acumulação 

interna de capital que se estabelece no país.  

Assim, condições estruturais e conjunturais reafirmam uma interiorização da 

economia maranhense, entendida pela elite regional como decadência. Trata-se de 

um processo que representa uma expansão da economia de subsistência até 

mesmo em áreas antigas de plantation.  Caracterizado por Assunção (2000) como 

“caboclização”, o referido processo é desencadeado pelos fatores já apontados e se 

consolida mediante erosão das terras, inexistência de mercado urbano 

suficientemente capaz de estimular a produção mercantil, falta de capital e distância 

dos grandes centros consumidores. 

Do final do século XIX ao começo do século XX, permanecendo a 

desarticulação do sistema de plantation, o babaçu se destaca nas exportações do 

Maranhão. Todavia, esse produto, depois de soerguer a economia estadual tem sua 

demanda interrompida durante a I Guerra Mundial (1914-18), levando à primazia o 

algodão (MALUF, 1977). 

O período em curso corresponde à primeira fase da industrialização brasileira, 

denominada substituição de importações. Para tanto, exige-se um trabalhador apto 

para o capital e um campo a atender de forma subordinada e dirigida pelo Estado às 

necessidades da regulamentação econômica vigente com a “libertação” do 

trabalhador rural (SILVA, 2011).  

No contexto nacional a industrialização acarreta o início da transformação de 

cidades em metrópoles. Para Santos e Silveira (2008), estruturam-se os primeiros 

sistemas de engenharia no território brasileiro. Com expressão e duração 

regionalmente diferentes, nesse período de transição, o país conhece o 

estabelecimento de uma rede urbana hierárquica e o início de uma integração 

nacional; a cadência do tempo natural cede lugar à alternância entre tempo lento 

(interno) e tempo rápido (externo), configurando-se um meio técnico da circulação 
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mecanizado e do início da industrialização, ao qual se segue a modernização do 

país.  

São os primórdios da precedência do urbanismo interior sobre o urbanismo de 

fachada; o começo da integração nacional e o início da hegemonia de São Paulo; a 

formação de um esboço de mercado territorial localizado no Centro-Sul (SANTOS; 

SILVEIRA, 2008). O período técnico, testemunho da emergência do espaço 

mecanizado, impõe novos usos do território. Lógicas e tempos humanos passam a 

se sobrepor à natureza para a industrialização se manifestar. Para Santos (1994, p. 

45): 

Ao longo dessa história passamos de uma autonomia relativa e entre 
subespaços a uma interdependência crescente, de uma interdependência 
local entre sociedade regional e natureza a uma espécie de socialização 
capitalista territorialmente ampliada, de circuitos locais rompidos por alguns 
produtos e pouquíssimos produtores à existência predominante de circuitos 
mais amplos. O espaço se torna mais articulado às relações funcionais, e 
mais desarticulado quanto ao comando local das ações que nele se 
exercem.  
 

Concomitantemente o Maranhão vivencia surtos de crescimento da indústria 

têxtil no final do século XIX, que o colocam como detentor do segundo parque 

industrial do Brasil (FERREIRA A, 2008); entretanto, o atraso em relação ao sistema 

de produção empreendido no Centro-Sul e a concorrência com esta região levam a 

produção têxtil do estado à decadência (BOCLIN; DOURADO, 2008). 

No contexto do estado, esta fase se caracteriza pela desorganização das 

relações de produção até então existentes. O alargamento da pecuária extensiva e 

da agricultura de subsistência em grande parte do território se associa ao 

extrativismo e à exploração de recursos naturais.  

A partir dos anos 1930, com a transição de um padrão de acumulação 

fundado na agricultura de exportação, para outro, voltado à substituição de 

importação com ênfase na indústria, a atividade agrícola responde desempenhando 

função qualitativamente distinta dos períodos anteriores: de um lado, atende às 

necessidades de bens de capital e de bens intermediários de produção externa; de 

outro, supre as necessidades da população urbana. 

Essa mudança de paradigma repercute intensamente na organização 

espacial e econômica do Brasil até os anos de 1970. Sucessivas transformações 

denotam o fim da hegemonia agroexportadora, a estruturação da base produtiva 

urbano-industrial - de caráter intervencionista, em que o planejamento e os 

investimentos governamentais assumem papel relevante - e o começo da integração 
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nacional, resultando, i) no estabelecimento de uma rede de cidades conformando 

uma hierarquia nacional; ii) na formação de um esboço de mercado territorial 

localizado no Centro-Sul (SANTOS; SILVEIRA, 2008) e iii) na integração de áreas 

periféricas como o Centro-Oeste e Nordeste  ao Sudeste, centro hegemônico, por 

meio da oferta de alimentos e matéria-prima (MESQUITA, 2011a) e, iv) na 

emergência do espaço mecanizado impondo novos usos do território.  

No tocante às relações de trabalho, especialmente no campo, surgem, na 

primeira metade do século XX, formas híbridas de trabalho livre como a dos 

parceiros, dos arrendatários e dos foreiros. No caso da parceria o proprietário 

permite que o agricultor sem terra cultive em áreas delimitadas de sua propriedade 

deixando o restolho do plantio para alimentação do seu gado, podendo haver o 

pagamento da renda da terra através da “meia” ou da “terça” e a opção por parte do 

proprietário de comprar a produção ao preço que lhe convém; no arrendamento, o 

pagamento da renda da terra pelo agricultor é realizado em dinheiro ou em espécie 

e ao foreiro é concedido o direito de cultivar em áreas menos férteis ou de difícil 

acesso da propriedade, devendo o pagamento da renda da terra ocorrer anualmente 

em dinheiro (ANDRADE, 1986). 

Não obstante as transformações evidenciadas, até os anos1950, a economia 

brasileira tem por base o modelo primário-exportador voltado predominantemente 

para o mercado externo. A sociedade brasileira ainda se configura como 

amplamente rural; as condições de vida e de trabalho no campo brasileiro muito se 

aproximam às do período colonial. 

Referente ao município de Timon, devido à quase inexistência de literatura 

que retrate a organização/produção do espaço rural do período posterior aos anos 

iniciais da sua ocupação até a primeira metade do século XX, além da pesquisa 

bibliográfica e documental, para coleta de dados e informações, esse estudo adota a 

técnica da história de vida objetivando resgatar fragmentos do modo de vida no 

campo, que possibilitem reconstruir aspectos representativos da espacialização e da 

organização da sociedade e economia rurais.  Para tanto, atores sociais10 – conforme 

explicitado na introdução desse estudo, antigos moradores do espaço rural do 

                                                           
10

Foram ouvidos relatos de histórias de vida de três ex-moradores do povoado Buriti Cortado, que 

atualmente residem na cidade de Timon - desses, dois ainda cultivam relações sociais com o espaço 
rural; um morador do povoado Oitenta e Nove que mantém dupla residência: no referido povoado e 
na cidade de Timon e um ex-morador do povoado Buriti Cortado, atualmente morador do povoado 
Bambu, com residência também na cidade de Timon.  
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município, atuais moradores do espaço urbano, são ouvidos, utilizando-se a 

gravação digital de relatos que reportam tanto seus próprios períodos de vivência no 

campo, quanto de seus antepassados.  

As análises realizadas possibilitam depreender que a organização/produção 

do espaço rural do município de Timon no período anunciado, como em outras 

regiões do Maranhão, se dá em grande parte, com base na utilização do solo para a 

prática da agricultura de subsistência (MALUF, 1977), pecuária de pequena 

expressão, extrativismo do babaçu e cultivo de cana de açúcar para fabrico de 

rapadura e de aguardente.  

Para Maluf (1977), a partir da década de 1950 a agricultura de subsistência 

ganha expressividade no estado do Maranhão. Associa-se o florescer dessa prática 

no município de Timon à grande quantidade de migrantes procedentes do Ceará e 

do Piauí, entre as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX, 

que se estabelecem no leste do Maranhão, em pequenas propriedades conforme 

referencia Holanda (2008).  Nesse mesmo sentido Ayres Júnior (2007, p. 31), 

manifesta-se:  

Quando pensamos nos grupos humanos que formaram pequenos 
estabelecimentos rurais, temos que recordar que os migrantes do começo 
do século XX até os anos 1950 correspondem aos grupos que conseguiram 
se estabelecer e consolidar um povoamento normalmente não muito 
grande, onde a quantidade de famílias existentes permitia explorar os 
recursos naturais sem grande pressão, além de haver terras livres para a 
rotação de culturas (sic) com tempo suficiente para a recomposição da 
floresta.  
 

Somente em relação ao arroz, Mesquita (s/d) afirma que no período 1950-60 

o crescimento da produção na Mesorregião Leste Maranhense, é de 91%, o que 

representa 6,7% ao ano, resultado alcançado graças à expansão da área cultivada, 

uma vez que as técnicas empregadas no sistema de cultivo permanecem arcaicas.  

Nesse contexto, tomando-se como exemplo o município de Timon, a 

agricultura de subsistência praticada de modo itinerante, com técnicas rudimentares, 

resulta em baixo rendimento e qualidade sempre na dependência das condições 

naturais da região. A pecuária extensiva – pequena criação de bovinos, galináceos, 

caprinos e suínos - é predominantemente utilizada para prover a alimentação da 

família. A coleta e quebra do babaçu, desenvolvidas em geral pelas mulheres, 

possibilitam uma renda extra à família do proprietário da terra que, em geral, dela se 

utiliza para os casos de necessidade. 
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 Quando numa propriedade, a coleta e a quebra do babaçu são realizadas 

pela mulher do agregado, a venda é condicionada ao dono da terra, em geral, como 

forma de pagamento das mercadorias confiadas a esta família. Se possível, a 

“quebradeira de coco” faz alguma economia para comprar algo necessário como 

tecido para roupa ou calçado para a família, o que ocorre raramente.  

Apesar das limitações enfrentadas, especialmente do ponto de vista 

econômico, os fixos começam a integrar a paisagem rural de Timon, com a 

presença de objetos técnicos rudimentares. Simples artefatos industriais equipam 

as casas de farinhada, os pequenos engenhos de moagem de cana de açúcar para 

fabricação de rapadura e aguardente e os currais que abrigam um número reduzido 

de cabeças de gado bovino. Os fornos de barro aquecidos à lenha para torração do 

coco babaçu – do qual é extraído óleo comestível - utilizados também pelas 

famílias de melhores posses para o preparo de alimentos durante as reuniões 

sociais, integram a indústria doméstica. 

De modo geral, nesse período, a historicização do tempo através da técnica 

começa a ser escrita levando à distinção de áreas, espaços, regiões, países “[...] 

em função da extensão e da densidade da substituição, neles, dos objetos naturais 

e dos objetos culturais, por objetos técnicos” (SANTOS, 1999, p. 189).  

No município de Timon, o desenvolvimento das atividades agropecuárias em 

pequenas e médias propriedades envolve a mão de obra familiar, a de moradores 

ou agregados e a de trabalhadores temporários os quais são contratados em 

épocas de plantio, colheita e produção da farinha de mandioca. O proprietário 

concede ao agregado – também designado morador - o direito de morar, plantar, 

criar pequenos animais. Este último deve lealdade ao primeiro e a renda pelo uso 

da terra é paga através da destinação de uma parte da produção – 60 kg por tarefa 

de roça - ao proprietário.  

O direito consuetudinário deixa implícita a obrigatoriedade da prestação de 

serviços pelo agregado nas terras do proprietário, em geral, dois dias da semana 

em períodos mais exigentes de braços na lavoura. O relato de um dos sujeitos 

pesquisados, designado “Ator Social A”, esclarece aspectos dessa relação de 

trabalho. 

“Eu que era um pequeno produtor, um pequeno agricultor, nunca tive 

mais que dois ou três agregados. Eles levantavam uma casinha na minha 

terra, podiam botar roça, plantar, criar pequena criação, quebrar coco 
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babaçu. A renda da terra ele pagava na colheta da safra de acordo com o 

tamanho da roça deles. Era uma saca de arroz 60 kg por tarefa11 de roça 

botada. Se a safra de arroz fosse fraca eles podia pagar com milho. Eu 

podia chamar eles pra dar uma diária - ou mais - na semana quando o 

serviço aumentava. Se o agregado tirasse mercadoria fiado na minha 

quitanda eu descontava da diária, mas se não tirasse eu pagava em 

dinheiro”. 

 

Existem proprietários que preferem realizar o pagamento das diárias dos 

trabalhadores agregados ou temporários tão somente em dinheiro, de modo geral, 

o suficiente apenas para saldar os débitos no comércio do contratante pelo 

fornecimento de mercadorias necessárias à manutenção da subsistência dos 

trabalhadores. Nesse caso, a relação de trabalho entre patrão e agregado e a 

forma de pagamento do primeiro para com o último, ocorre de modo diverso do 

explicitado acima. Essa situação é descrita pelo “Ator Social D”, filho de um dos 

poucos grandes proprietários rurais do município de Timon – aqui identificado como 

S. “X” - dono de cerca de 2000 ha. A história de vida do pai, por ele relatada, 

permite compreender esses e outros aspectos no contexto da produção agrícola 

municipal até por volta do final da década de 1980, como pode ser observado no 

relato a seguir, 

 

i) Referente à forma de aquisição da terra: 

“Meu pai começou no Muquém, no Garapa, no Muquém, município de 

Timon, daqui a 50 km. Meu pai comprou o Buriti em 1957, 1252 ha, ali do 

lado esquerdo da ponte. Em 1961 meu pai foi morar no Buriti Cortado. Foi 

trabalhar na lavoura com os moradores. Ele tinha uma média de 40 

moradores. Depois ele comprou mais terra, chegou a 2000 há, chegou a 

possuir 300 gados no Buriti Cortado”. 

 

ii) Sobre as relações de trabalho e formas de pagamento: 

”Os moradores dele trabalhavam na diária, pago em dinheiro. Às vezes,o 

sujeito devia na budega dele, na quitandinha ... devia arroz, café, açúcar, 

                                                           
11

 Regionalmente uma tarefa de roça equivale a 25 braças em quadra - área de aproximadamente 

2.500 m
2  -  

sendo também referida como linha de roça. 
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essas coisinhas ... o sujeito dava uma diária, chegava de tarde, dizia: Seu 

“X” ... Ele dizia: não ... taí o dinheiro da diária. Você me paga a continha 

no fim do ano ... com legume ... você me paga a conta da quitanda. Na 

hora da renda ... do sujeito pagar a renda, ele pagava a conta que devia 

na quitanda, com arroz. O sujeito pagava a quitanda e pagava a renda. A 

renda era 60 kg de arroz por tarefa. Só do arroz. O sujeito podia botar 

milho, banana, mandioca, tudo ... ele não queria nada. 

A média era, os maiores era os do Mato Seco. Os do Buriti, os maiores 

era 5-6 tarefas. Uma roça de 5 tarefas dava cinco sacos de arroz. A 

produção dele, S. “X”, a da roça dele, era grande”. 

 

iii) Acerca dos produtos cultivados, do total da produção e do 

processamento da matéria prima: 

 

“Ele plantava milho, mandioca e arroz. Ele nunca fez roça de 10 linhas. 

Quando era pequena, era 20-30 linhas. Essa produção do S. “X”, em 

roça, a gente chama o quê? ... uma roça do S. “X” dava o quê? Duas 

carradas de arroz, em caminhão, pra vir ... pra trazer 6000 kg. Hoje em 

dia não se fala mais nisso, mas antigamente ... naqueles tempos ... na 

lavoura dele dava umas 10 toneladas. E aí, com os morador ... vamos 

chamar também 10 ... com os morador tudo, 10, vamos dizer que ele 

produzia 20 mil kg por ano, de arroz. Mandioca ... a roça dele ele plantava 

completa de mandioca e fazia farinha ali, só o mês de junho e julho, aí 

abria as porteira. Quem quisesse de graça, podia arrancar, que ele não 

queria mais. Abria pro gado dele comer dentro. Aí vinha gente do Garapa 

e ele dava, dada. Podia arrancar, por na casa de forno dele e levar, que 

ele não queria.  

A cana ... ele tinha dois engenho. Ele plantava, ele tinha muita cana. Dois 

engenho e aí era puxado a boi. Aí veio um cumpade dele, amigo ...e 

disse: cumpade, vamo botar motor. E aí ele botou motor no engenho pra 

puxar mandioca e a cana. Ela fazia cachaça e rapadura.  

A produção de cana e rapadura do S. “X”, era o seguinte ...vamo dizer, 

assim, uma hipótese: fazia mil rapadura. Aí para os morador ...vamos 

dizer que os morador comia 500 ... comprava 500.” 
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Ainda insistindo sobre a relação de trabalho entre agregado e proprietário no 

espaço rural de Timon, expõe-se o relato do assentado da Vila de Deus, atualmente 

com 55 anos, ex-presidente da Associação de Moradores do Povoado Buriti 

Cortado, ex- presidente da Associação de Moradores da Vila de Deus e ex- morador 

do proprietário de terra no povoado Buriti Cortado - já identificado como S.”X” - em 

entrevista concedida em abril de 2013: 

 

“houve uma mudança na vida pra melhor porque não somo mais 

subordinado ao proprietário. Hoje não falta mais alimentação e tem um 

pedaço de terra. Quando era morador, tudo que trabalhava era pro dono 

da terra, nunca dava pra ter nada, nada. O trabalho era a morrer, mas 

nunca juntava nada”. 

 

Enfatiza-se que a relação de trabalho do agregado – regionalmente também 

designado morador - com o proprietário no município de Timon é entendida em 

analogia com situações ocorrentes em outras áreas do país historicamente 

conformadas pela ideologia de subsistência com base na ideologia das relações de 

morada de favor, como no Nordeste açucareiro, e em São Paulo, através da 

morada ou do colonato.  

No primeiro caso, a morada de favor, de acordo com Moreira (2003, p. 11) é 

“[...] tratada como um favor que as elites agrárias da época dispensavam aos 

trabalhadores rurais. Tal concessão, de um lado não reconhecia os direitos 

trabalhistas e, de outro, garantia a fixação de trabalhadores nas plantações [...] ”. 

No segundo caso, conforme o referido autor “[...] envolviam o trabalho no produto 

principal – cana ou café – e viabilizava a parceria na produção de alimentos 

básicos – arroz, feijão, aipim etc - fundamentais à alimentação daquela população 

e ao suprimento do mercado interno”. 

Gorender (1994), também faz alusão ao que designa “formas camponesas 

dependentes”, existentes no Brasil pós-abolicionista no contexto da gênese e 

desenvolvimento do capitalismo no campo referindo-se à figura do morador, que se 

difunde do Maranhão até Minas e ainda persiste em muitas zonas. Conforme esse 

autor, o morador nordestino, assim como o colono paulista de café são 

remunerados com uma economia autônoma: recebem terra para cultivar gêneros 

de subsistência a serem consumidos e vendidos; terreno para pastagem de 

animais pequenos e grandes; moradia gratuita e direito à lenha e água, além de um 
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salário de condição – mais baixo que o vigente no mercado, rebaixado pelo dono 

da terra, portanto não livremente estabelecido. Aos moradores cabe a 

obrigatoriedade do cambão, isto é, dias gratuitos de trabalho para o proprietário.  

Nesse sentido, Oliveira (2007) aponta a sujeição da renda da terra ao capital 

- seja a renda da terra em trabalho ou renda da terra em produto - correspondente 

à fração da produção entregue pelo parceiro ao proprietário da terra como 

pagamento pela autorização que lhe é concedida para cultivá-la. No caso do 

município de Timon é o morador que destina parte da produção ao proprietário ou a 

este presta serviços. 

Ali, a pequena produção destina-se prioritariamente à subsistência da 

família. No caso de excedente, até o final da primeira metade do século XX, a 

comercialização se dá no mercado local sendo o transporte realizado em lombos 

de animais de modo lento e cansativo. No começo dos anos 1960, a partir da 

existência de estradas precárias – que até o momento atual permanecem sem 

pavimentação – a venda do excedente produzido passa a ser mediada por 

atravessadores. São, em geral, pequenos comerciantes – “quitandeiros” - 

radicados na sede do município. Noutra situação é o próprio produtor que se 

desloca até a cidade em busca de melhor preço ou faz a travessia do rio Parnaíba 

em canoas, para comercializar o produto em Teresina (Pi).  

Com a continuidade da ocupação e do povoamento do espaço rural de 

Timon, as instalações de fixos e os fluxos que se efetivam, assim como todas as 

modificações no processo de organização espacial, seja através da agricultura, 

seja por meio da pecuária ou do extrativismo são produções do trabalho humano 

que, tomando por base o pensamento de Raffestin (1993), transformam o espaço 

em território onde se projeta energia e informação ensejando novas relações de 

poder. A territorialização do espaço se dá na medida em que este é humanizado, 

historicizado, modificado pelas relações de trabalho, contendo, por isso, relações 

de poder.   

No espaço em questão o poder local é representado pelos proprietários das 

maiores parcelas de terra, pois se concebe que as desvantagens locacionais 

distanciam o espaço rural do município da ação do grande capital – territorialização 

do campo - e da presença do Estado como agente ordenador do território.  

A vida social da população rural se restringe à participação nas missas e 

festas eventuais, que com o passar do tempo são incorporadas ao calendário local. 
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Comuns são os encontros à noite na casa dos proprietários de terra mais 

abastados do povoado, quando as palestras tratam do cotidiano simples. Laços 

comunitários expressam respeito, solidariedade, lealdade e companheirismo entre 

os habitantes. 

Há pouca distinção entre os hábitos alimentares, a casa, o mobiliário e as 

vestes dos proprietários de terra e de seus agregados. O modo de vida 

parcimonioso se revela inclusive nas limitações referentes aos investimentos nas 

práticas agrícolas e na pequena criação de animais. 

Em sua evolução, de povoado São José do Parnaíba a município de Timon, 

a vida da comunidade nos povoados rurais que surgem, segue à mercê do tempo. 

Totalmente desassistidos quanto à saúde, os moradores recorrem aos remédios de 

fabricação caseira, os partos são realizados pelas parteiras e as doenças tratadas 

pelos(as) rezadores(deiras). A educação, por sua vez, é confiada aos(às) 

professores(as)  “leigos(as)”, contratados(as) pelas famílias de maiores posses 

para alfabetizar filhos seus e de agregados.  

Em relação à presença do Estado, o “Ator Social A” menciona que apesar da 

importância atribuída ao povoado onde reside – a qual se deve ao número de 

habitantes, comércio já organizado com venda inclusive de tecido, existência de 

pensões nas quais os passageiros que fazem o trajeto Matões-Timon-Matões se 

alimentam ou pernoitam - somente quando se aproxima a segunda metade do 

século XX, a segurança do local é confiada um subdelegado (com poderes sobre 

determinada quantidade de povoados). Esse poderia ser um militar de origem rural, 

com residência na cidade e que mantêm laços com o campo; um militar 

aposentado morando num povoado de expressão regional ou alguém de família 

respeitada pela tradição e que se sobressai em termos de conhecimento. Outros 

poderes são atribuídos ao juiz de paz - pessoa de família também considerada 

tradicional, de expressão em termos de conhecimento e conduta moral - que 

realiza casamentos na comunidade e coordena eleições para cargos políticos no 

município e no estado.  

Por toda a década de 1960 no Maranhão, e de modo consequente, no 

município de Timon, as implicações decorrentes dos processos migratórios em 

direção ao leste do estado para a organização do espaço, redundam no aumento 

das áreas destinadas às lavouras temporárias, do arroz em especial, cujo cultivo se 

dá em consórcio com produtos, como o milho, a mandioca e o feijão, 
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caracterizando uma expansão da produção agrícola de subsistência, em pequenas 

propriedades, voltada para o autoconsumo e para a comercialização no mercado 

local e regional. 

A partir do progressivo estreitamento de relações da economia do Maranhão 

com o processo de acumulação de capitais em curso no país, transcorrem 

significativas mudanças no estado, que de exportador de produtos primários nos 

moldes coloniais torna-se fornecedor de alimentos para o mercado interno, 

desempenhando o papel de área complementar de acumulação do Sudeste.  

Para Maluf (1977) o trabalho livre que se consolida após a extinção do 

trabalho escravo, tornando-se exigente de uma agricultura de mercado interno e de 

produção especializada, explica, em parte, esta mudança. Pires (1975) apud Maluf 

(1977) indica, nesse período, crescente participação nas vendas de arroz 

maranhense para outros estados brasileiros configurando crescente 

mercantilização da produção do estado, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Destino do arroz sem casca vendido pelo Maranhão 
(percentuais)2

 

Regiões e 

Estados 

 

1968 

 

1969 

 

1970 

 

1971 

 

1972 

 

1973 

Nordeste 68 53 82 94 59 51 

Ceará 39 29 45 39 31 26 

Paraíba 11 8 13 11 9 9 

Bahia 2 3 2 7 7 6 

Piauí 2 2 10 8 3 2 

Sudeste 32 40 14 28 30 26 

Minas 

Gerais 

19 24 9 4 20 18 

São Paulo 2 5 1 14 5 5 

Guanabara 8 5 3 5 2 2 

Centro-
Oeste 

      

Goiás 1 4 3 13 7 9 

Quant. 

Total (ton) 

114.928 182.299 116.752 164.000¹ 189.516 237.624 
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Índice 

Quantidade. 

100 158 101 142 164 206 

Fonte: Extraída de Maluf, (1977, p. 23). 
(¹) valor aproximado, pois o original deve ter sido impresso errado (observação do autor). 
2
Mantida formatação original da tabela, conforme elaboração do autor. 

 
 

Com isto, no intervalo de 1970 a 1985 (conferir Tabela 2), apesar das 

técnicas tradicionais empregadas – desmatamento, queimada, utilização da 

capoeira - o arroz se destaca dentre os cultivos de subsistência no município de 

Timon participando da cadeia de produção-circulação-comercialização, quando se 

define a posição do Maranhão na divisão interna do trabalho. A (re)produção do 

espaço rural adequa-se à lógica da política empreendida no país que enseja 

promover uma integração  nacional como suporte à reprodução do capital 

industrial.  

 

Tabela 2 – Timon: produção agrícola de subsistência,1960 – 2010 (t) 

PRODUTO 
 

ANO 

1960 1970 1975 1980 1985 1995-
96 

2006 2010 

ARROZ 944 2155 4196 976 4682 2516 2 520 2938 

FEIJÃO 78 211 176 149 128 106 332 409 

MILHO 2350 826 890 265 1164 472 1 015 
 

980 

MANDIO 
CA 

414 2560 2560 548 2681 1284 2 940 
 

5844 

Fonte: IBGE: Censo Agrícola 1960; Censo Agropecuário do Maranhão 1970-85;  
Censo Agropecuário 1995-96/2010; Produção Agrícola Municipal 2010. 
 
 

 No mercado local produtos como feijão, milho, farinha de mandioca, melancia, 

abóbora etc. são comercializados em menor quantidade que o arroz, cuja 

negociação pode ocorrer através:  

i) da venda do excedente após a colheita. Nesse caso a venda se dá no 

próprio povoado, quando os atravessadores compram o arroz ainda com casca para 

ser beneficiado na sede do município ou na vizinha cidade de Teresina (Pi). O 

produtor também pode se deslocar até o centro urbano de Timon ou de Teresina, na 

tentativa de conseguir melhor preço pelo produto;  

ii) da venda  na folha, quando parte da produção é “financiada” por 

intermediários urbanos, como quitandeiros, usineiros e atravessadores. O produto 

tem como destino o mercado local, regional e nacional. Assim, abastece a 
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população local, fornece arroz para a capital do Piauí e para o estado do Ceará e 

em virtude da importância alcançada estimula o surgimento de usinas de 

beneficiamento de arroz.  

O exposto transcorre numa nova era do percurso do capitalismo, iniciada 

com o fim da II Guerra Mundial. Com as perspectivas ditadas pelo período científico-

técnico, representativo de novo momento na escala de organização das relações 

capitalistas de produção, movimentos de aceleração, intensificação e generalização 

do capitalismo ocorrem no âmbito mundial com rebatimentos no espaço agrário 

nacional via modernização da agricultura. 

A adaptação ao modelo capitalista internacional, a ideologia da racionalidade 

e a modernização a qualquer preço impõem uma industrialização dependente e uma 

nova divisão territorial do trabalho no Brasil; a indústria imprime novas configurações 

espaciais com aparente consumação da separação entre áreas urbanas e rurais 

tornando estas últimas submissas ao capital urbano-industrial.  

Nessa direção, remodelações são impostas aos meios rural e urbano, através 

de pesados investimentos em infra-estruturas que repercutem negativamente para a 

agricultura de subsistência do Maranhão, haja vista a desarticulação da cadeia de 

produção-circulação-comercialização do arroz do estado que, permanecendo 

cultivado nos moldes tradicionais perde lugar no mercado nacional.  

 

2.2 Modernização da agricultura e desarticulação da cadeia de produção-
circulação-comercialização do arroz maranhense: impactos na agricultura de 
subsistência  e na sociedade rural de Timon (Ma) 
 
 

Na década de 1960, com a ampliação do fordismo12 para os países 

periféricos, nações de base econômica primário-exportadora transformam-se em 

economias industrializadas sem perda da vocação para exportação. Esse fenômeno 

se dá a partir de transferência de créditos e tecnologia provenientes dos países do 

fordismo central para os países do fordismo periférico, acompanhado, de um lado, 

de significativa explosão demográfica nos espaços urbanos e, de outro, de 

                                                           
12

Forma de organização da produção e do trabalho implantada por Henry Ford nos estados Unidos 

objetivando racionamento do trabalho e produção em massa de produtos homogêneos. Tendo 
alcançado seu apogeu nos anos 1960, diante dos sinais de esgotamento do modelo a partir dessa 
década se expande para países como México, Coréia do Sul e Brasil considerados em condições de 
alavancar o desenvolvimento e formar novos mercados (CIDADE, 2008; SANTOS, 2009).  
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profundas transformações no espaço rural, decorrentes da ampliação do modelo 

agroindustrial da América do Norte.  

Tais modificações afetam profundamente a dinâmica do setor agropecuário 

desses países, onde a industrialização da agricultura conta com a admissão do 

pacote da chamada Revolução Verde. Através da constituição dos complexos 

agroindustriais a lógica fordista incorpora-se aos espaços agrários.  

Nessa direção, mudanças se estendem à dinâmica do setor agropecuário 

brasileiro: a atividade agrícola subordina-se a interesses exógenos em dependência 

dos processos científico-técnicos disseminados pela Revolução Verde; a lógica 

fordista expande-se para o espaço agrário nacional através da modernização – 

conservadora - da agricultura; o capital agrícola se funde com os demais setores da 

economia, como o financeiro e o industrial. No momento em que o mundo é cenário 

de notáveis transformações, a agricultura brasileira se redefine integrando-se à 

dinâmica da produção global.  

A expansão do keynesianismo13 por quase todos os países do mundo no 

decorrer das décadas de 1930 e 1980 traz implicações para o espaço agrário 

nacional. A modernização da agricultura conta com subsídios, créditos, incentivos 

fiscais e cambiais, protecionismos, aumento de taxas alfandegárias, etc. Através dos 

subsídios objetiva-se garantir a produção, fixar o produtor rural no meio rural, elevar 

e manter o padrão de renda da produção agrícola e incentivar também o mercado 

interno. Por meio do Estado de Bem-Estar Social14, o keynesianismo utiliza-se da 

social-democracia para “humanizar o capitalismo”.  

Assim, evidentes transformações no espaço agrário brasileiro relacionam-se 

ao regime de acumulação imperante no capitalismo e ao modo de regulamentação 

social e política a ele associado. No contexto da expansão do modo de produção 

capitalista no campo o Estado brasileiro incorpora o modelo desenvolvimentista. O 

forte intervencionismo estatal para financiar a produção alia o capital privado e o 

nacional ao internacional, modificando a forma de acumulação no capitalismo.  

                                                           
13

Política incorporada pelo fordismo em que o Estado “[...] teve de assumir novos (keynesianos ) 

papéis e construir novos poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas em 
certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura; e o trabalho 
organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao desempenho nos mercados de 
trabalho e nos processos de produção” (HARVEY, 1993, p. 125), mantendo o equilíbrio de poder 
entre  o trabalho organizado, o capital corporativo e a nação-Estado.

 

14
Conjunto de políticas adotadas pelo Estado tendo por objetivo a seguridade social e o exercício 

pleno da cidadania. Modalidade de Estado revolucionária que combinou a face empresarial com a 
social (PRONI, 1997).  
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Através da agroindústria o capital na agricultura se mundializa, transformando 

as bases técnicas e sociais. O capital industrial reestrutura o espaço rural 

desencadeando implicações neste, tanto quanto nos espaços urbanos. Fertilizantes, 

defensivos químicos, transformação e processamento de alimentos, aumentam a 

produtividade, levando à ampliação do mercado. Destarte, a economia política do 

campo se transforma.  

A reestruturação espacial impulsionada por esse modelo de desenvolvimento 

expande-se em conformidade com a lógica de um desenvolvimento geograficamente 

desigual. Como afirma Soja (1988, p. 55) “[...] a espacialidade capitalista é sempre 

geograficamente desigual no sentido de que os elementos particulares que a 

compõem nunca são, pelo menos ao combinar-se, distribuídos uniformemente sobre 

o espaço geográfico”.  

No caso do estado do Maranhão, a consequência mais imediata decorrente 

da modernização da agricultura incide sobre a agricultura de subsistência - incluindo 

a produção do município de Timon – ao contribuir para a desarticulação da cadeia 

de produção-circulação-comercialização do arroz (conferir dados da produção na 

Tabela 3), a partir da segunda metade da década de 1980, como já enfatizado. A 

produção do arroz que alcança o pico em 1982 (MESQUITA, 2011b) posteriormente 

entra em crise, fato que se justifica dentre outros fatores, pela baixa qualidade do 

produto diante daquele que passa a ser produzido no Centro-Sul do país através de 

técnicas modernas.  

 

Tabela 3 - Produção de arroz em casca no Brasil, Maranhão 
e Timon (1960-2011) 

      Arroz 
 (em casca)  (t)     Brasil (t)           Maranhão (t)    %*         Timon (t)      %** 

1960                    3.762,212          555.493        14,77            944        0,17 

1970 5.271.272          650.852        12,35         2.155        0,33 

1975                    7.548.930          894.165       11,84          4.196        0,46 

1980                    8.086.747       1.026.084       11,41             976        0,09 

1985                    8.986.289          799.322         8,89          4.682        0,58 

1995-96               8.047.895          561.255         6,97          2.516        0,44 

2006                    9.687.836       1.092.705        11,27         2.520        0,35 

2010                  11.235.986          589.945          5,25         2.938        0,49 

2011                  13.476.994          707.846          5,25         4.290        0,60 
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Fonte: IBGE: Censo Agrícola 1960; Censo Agropecuário 
1970-2006; Produção Agrícola Municipal 2010-11 
* Percentual da produção do Maranhão em relação à do Brasil 
** Percentual da produção de Timon em relação à do Maranhão 

 

Por outro lado, em meio a essas mudanças, o babaçu se destaca na 

economia do estado nos anos 1970, - produto que já despontara nas exportações 

no começo do século XX - utilizando-se da estrutura de comercialização moldada 

pelo algodão, de modo a beneficiar tanto latifundiários, quanto pequenos 

produtores que praticam esta atividade tão somente como alternativa para 

obtenção dos meios de subsistência (AYRES JÚNIOR, 2007). No município de 

Timon, a coleta e quebra do babaçu, que ocorre desde tempos remotos permanece 

realizada pelas mulheres como já se fez referência.   

No decorrer das décadas de 1960 a 1980 a economia babaçueira chega ao 

auge no Maranhão, com cerca de cinqüenta empresas de médio e grande porte, 

produzindo óleo bruto e óleo refinado para abastecer as indústrias alimentícias, de 

higiene e de limpeza em nível nacional e internacional. Porém, o avanço da 

produção de soja e a competitividade do sudeste asiático provocam a falência de 

muitas dessas empresas (VAINSENCHER, 2008). 

No contexto em questão, entende-se que vários fatores contribuem para 

aumentar a desvalorização do arroz produzido no município de Timon: 

 i) a incapacidade de reação de pequenos e médios produtores frente à ação 

do Estado na condução de políticas voltadas para a modernização da agricultura em 

favorecimento de regiões, produtos e grandes proprietários, ou, dito de outra forma, 

a seletividade das políticas agrícolas/agrárias;  

ii) a ausência de condições financeiras desses proprietários no sentido de 

dinamizar a produção a partir da adoção de técnicas visando aumento de 

produtividade e melhoria da qualidade dos produtos, de modo a favorecer a 

competitividade no mercado regional e nacional e,  

iii) as limitações físico-naturais, como a falta de chuva em determinados 

períodos. 

A continuidade desse quadro, aliada à intensificação dos processos de 

industrialização e urbanização no âmbito da nação resulta em impactos sobre a 

sociedade e o espaço rural do município, podendo-se verificar: 
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 i) a transferência de famílias - que já havia iniciado no final dos anos 1960 -

em busca de melhores condições de vida para a sede do município e para a vizinha 

cidade de Teresina (Pi) se intensifica;  

ii) a perda de trabalhadores para o sede do município, assim como para 

outros estados brasileiros, face à desvalorização da mão de obra local, diante da 

incapacidade dos proprietários rurais de atenderem às exigências do Estatuto do 

Trabalhador Rural de 1963, do atrativo da  oferta de emprego motivada pela 

construção de grandes obras infra-estruturais no país e da expansão do mercado de 

trabalho nas metrópoles em formação e,  

iii) a fragmentação das propriedades, por herança ou venda, seja por 

iniciativo da família ou através da ação de imobiliárias.  

Os dois primeiros impactos descritos acima vão ao encontro do pensamento 

de Szmrecsányi (1990), quando este aponta, a falta de empregos permanentes no 

campo e a baixa remuneração dos trabalhadores nas áreas rurais como os 

principais fatores responsáveis pelo prosseguimento das migrações rural-urbanas no 

período em foco. 

Desse modo, no espaço rural de Timon (Ma), diferentemente daqueles 

situados em outras regiões do país onde a modernização da agricultura se efetiva 

com a formação dos complexos agroindustriais - ocasionando reorganização do 

espaço a partir da incorporação de terras antes utilizadas para a policultura; 

implantação de uma estrutura produtiva com base na utilização de maquinário e 

insumos agrícolas; atribuição de novas funções ao espaço urbano - as 

transformações socioespaciais observadas especialmente a partir dos anos 1980 se 

caracterizam pelo esvaziamento de atividades agropecuárias e a partir daí, pela 

emergência de atividades diferenciadas dessa prática, conforme discussão a ser 

realizada posteriormente. A respeito da decadência da produção agrícola o “Ator 

Social D” se manifesta, ao relatar a história de vida do seu pai, já parcialmente 

retratada em passagens anteriores desse estudo:  

 

“Ele comprou o Buriti em 1957, mudou ... veio embora em 1961, trabalhou 

fortemente até o final da década de 1980 ... a produção no final já tinha 

diminuído. Daí pra frente a propriedade do S. “X” não produz coisa 

nenhuma, nada, nada, nem madeira, nem coco, nem nada. O que existe é 

muita falta de gente pra trabalhar, é a falta de mão de obra”. 
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Contudo, no referido município a prática da agricultura de subsistência por 

aqueles que permanecem no campo continua, por todo o final dos anos 1980 na 

dependência de técnicas arcaicas – desmatamento, queimada - com baixa 

produtividade e qualidade contribuindo para o enfraquecimento do setor agrícola e 

para a fragilização da sociedade rural, que em grande parte migra para a cidade 

intensificando o processo de urbanização.  

Diversos fatores respondem pelo crescimento da população urbana e pela 

mudança no perfil demográfico do município de Timon, e de modo geral, do estado 

do Maranhão, destacando-se como principais: 

 
[...] aumento da migração campo-cidade, devido à concentração da terra e 
da renda; a desarticulação da pequena produção de alimentos básicos e do 
extrativismo do babaçu; a ineficácia das políticas agrícolas – notadamente 
as voltadas para a agricultura familiar [...] a ausência de políticas públicas 
voltadas ao atendimento de demandas básicas – saúde/educação – para a 
área rural (MESQUITA, 2011a, p. 4). 
 

 Essa realidade faz parte de um amplo contexto – nacional e internacional - no 

qual a territorialização do capital no campo se consolida com a modernização da 

agricultura implementada desde os anos 1960-70 em estreita relação com a 

intensificação dos processos de industrialização e urbanização no âmbito da nação. 

Nas outras regiões do país onde ocorre o avanço do capital no campo via 

modernização da agricultura, Silva (1994) aponta a passagem de complexos rurais 

para complexos agroindustriais, uma mudança que demanda o uso de novos fatores 

da produção proporcionando um conjunto de transformações socioeconômicas e um 

novo padrão de desenvolvimento rural.  

O progresso técnico decorrente da modernização capitalista na agricultura 

pressupõe a especialização desta atividade. À medida que o campo se transforma 

em mercadoria as condições de existência social do agricultor também se 

transformam - padrões de comportamento, valores, costumes – pois, ao tempo em 

que o capital se apodera da agricultura, modernizando-a, impõe ao mundo rural sua 

participação num universo de relações, processos e estruturas, em conformidade 

com a racionalidade capitalista.  

O meio técnico-científico então configurado se geograficiza de modo contínuo 

em algumas áreas e de modo disperso em outras, tendendo a uma rápida conquista 

de mais espaços, os quais passam por modificações quanto às suas condições de 

uso. São notáveis, por exemplo, as transformações com relação ao consumo 
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produtivo nas áreas rurais levando as cidades a se adaptarem a estas (SANTOS, 

1994). 

Tratando do avanço do capital sobre o campo, Oliveira (1991) faz referência a 

dois movimentos de apropriação capitalista da renda da terra: a territorialização do 

capital, quando o capitalista torna-se proprietário fundiário desenvolvendo de modo 

pleno as relações capitalistas no campo e a monopolização do território quando há 

subordinação da renda da terra aos interesses do capital, ocorrendo, por exemplo, a 

subordinação da produção familiar ao mercado. 

 
A expansão do capitalismo no espaço agrário brasileiro tem seus 
desdobramentos na monopolização e territorialização da terra sob o 
domínio do capital em sua acepção do discurso do desenvolvimento e da 
modernização para superar o velho e atrasado com a implantação de 
tecnologias configurando o agronegócio. Dessa forma, cria-se a 
subordinação e sujeição da pequena produção ao capital através da 
dependência à indústria de insumos, maquinários, assistência técnica e as 
políticas creditícias (LIMA, 2012, p. 137).     

 

Com a intensificação do processo de modernização da agricultura brasileira e 

o avanço do capital em direção ao capitalismo monopolista, o Nordeste, atendendo 

aos ditames do processo de modernização da agricultura, vê a sua agricultura 

tradicional se ressentir face à generalização do modo capitalista de produção no 

campo. No Maranhão, rebatimentos decorrentes desse processo são notados a 

partir da incorporação do estado ao mercado nacional, tendo por lastro subsídios 

governamentais às grandes empresas comerciais e agropecuárias, objetivando 

modernizá-las tecnologicamente, além de propiciar a demanda de insumos do pólo 

dinâmico do capitalismo brasileiro. 

 Nesse sentido, no bojo da modernização da agricultura brasileira a 

racionalidade do agronegócio invade espaços rurais do Maranhão visando assegurar 

maior produtividade e maior rentabilidade. Com isto, estruturas sociais de poder, de 

apropriação dos espaços de vida, trabalho e produção se alteram.  Espaços, terras, 

territórios, cenários, tempos e paisagens se transformam pelo peso do capital 

(BRANDÃO, 2007) também nos cerrados maranhenses. A racionalidade que o 

capital impõe ao campo se estende a todos os campos da vida, (re)criando saberes, 

sentimentos, valores e sociabilidades. 

 Por outro lado, a agricultura tradicional mantém-se em toda a extensão do 

estado praticada por pequenos proprietários, posseiros e arrendatários, 
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espacialmente dispersos, política e economicamente desorganizados e com menor 

participação na área, quantidade colhida e valor da produção.  

 

2.3 Agribusiness e agricultura de subsistência nas políticas agrícolas 
desenvolvidas no Maranhão e a produção agrícola no espaço rural de Timon 
 

Com o fortalecimento da modernização da agricultura, durante os anos 1960-

70, as alterações no modo de produzir e organizar a produção agrícola 

(re)organizam o espaço geográfico, adequando-o às novas condições de produção, 

determinadas, em geral, pelos interesses do Estado e dos grupos econômicos 

capitalistas. Observa-se, então, um processo de especialização da agricultura em 

escala nacional, em que até mesmo culturas presentes em economias familiares são 

consideradas típicas de uma agricultura comercial. De todo modo, impulsionada por 

uma política de créditos facilitados e pelo desenvolvimento urbano-industrial, a 

agricultura brasileira responde às demandas da economia alterando profundamente 

sua base produtiva.  

A dinâmica socioeconômica do Maranhão nas últimas décadas do século XX 

reflete a ação do Estado brasileiro, particularmente em relação às políticas de 

desenvolvimento regional e setorial que objetivam a reprodução ampliada do capital 

através de instrumentos fiscais e creditícios no contexto de uma política 

macroeconômica. Nesse processo, atividades e locais são priorizados quando da 

adoção de programas e projetos voltados para a agropecuária maranhense 

(MESQUITA; PAULA, 2008). 

O ordenamento regional promovido pelo Estado brasileiro, a partir da década 

de 1970, a princípio no Nordeste e, posteriormente, no sul do Maranhão, dotando-os 

de aspectos infra-estruturais viabiliza a expansão territorial do grande capital nessa 

direção, contribuindo para a inserção desses espaços produtivos na economia 

nacional e global. No contexto das redes de integração espacial, através da 

expansão da fronteira agrícola capitalista, o espaço tende a se reorganizar não sem 

contradições e conflitos socioespaciais.  

No que se refere à adoção de políticas públicas, a nação guia-se neste 

período por uma orientação intervencionista ao formular diretrizes econômicas na 

perspectiva de viabilizar o capitalismo industrial e financeiro (LOW-BERR, 2002). 

Nesse sentido, Mesquita e Paula (2008) advogam que a meta principal de órgãos, 
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como a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para o Maranhão é 

acelerar a absorção de grandes áreas devolutas de terras por grandes empresas 

agropecuárias.  

Políticas e instrumentos de intensas transformações, como a Política de 

Crédito Rural e a de Preço Mínimo, são efetivadas apresentando resultados 

pontuais restritos à pecuária de corte, ao arroz irrigado e aos setores da 

agroindústria, como o de beneficiamento de óleos vegetais e de madeira. 

Entretanto, as desigualdades regionais são reforçadas à medida que a política 

macroeconômica do Estado brasileiro beneficia áreas dinâmicas da economia, nas 

regiões Sul e Sudeste, e esmaece o Norte e o Nordeste, imputando-lhes a função 

de complementaridade em relação àquelas.  

Programas, projetos e ações são implantados no estado do Maranhão, a 

partir da década de 1970, objetivando sua ordenação territorial, como o Projeto 

Fundiário de Bacabal, o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

Nordeste (POLONORDESTE), o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 

(GETAT), a criação das Unidades de Conservação, a demarcação de Terras 

Indígenas, a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara e o Programa de 

Desenvolvimento Integrado da Amazônia Oriental. A exposição a seguir, acerca de 

alguns desses projetos dá-se em conformidade com Ferreira A, (2008) e Mota 

(2011).  

 Do POLONORDESTE, instituído em 1974, dentro da política regional do II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)15, são desdobrados projetos de 

desenvolvimento rural contando com o apoio da Secretaria de Agricultura do 

Maranhão, responsável pela criação de órgãos – como a Empresa Maranhense de 

Pesquisa Agropecuária (EMAPA) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

do Maranhão (EMATER) - para atuar   de   forma   regionalizada   nos campos da 

pesquisa, assistência técnica, extensão e defesa da agropecuária. Assim, são 

implantados o Projeto de Desenvolvimento Rural do Baixo Parnaíba, o Projeto de 

Desenvolvimento Rural do Médio Vale do Mearim e o Projeto de Desenvolvimento 

                                                           
15

Na fase desenvolvimentista militar - de 1964 até meados de 1980 – governado pela ideologia de 

perfil keynesiano, o Estado brasileiro promove forte participação na economia e no desenvolvimento 
regional, característica que pode ser observada nos Planos Regionais de Desenvolvimento, como o I 
Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974) e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-
1979) (SENRA, 2011; ANDRADE, 2007). 
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Rural da Baixada Ocidental, com o objetivo de provocar mudanças substanciais 

nas áreas rurais, capazes de permitir aos pequenos e médios produtores promoção 

socioeconômica e cultural de modo permanente, exploração eficiente dos produtos 

agrícolas e pecuários e aperfeiçoamento da infraestrutura básica local. 

Nesse período, imigrantes procedentes do sul do país são atraídos em 

direção aos cerrados do Centro-Oeste e do sul do Maranhão em função do baixo 

preço das terras e dos incentivos fiscais oferecidos pelos programas, como o já 

referido POLONORDESTE, além do Programa de Redistribuição de Terras e 

Incentivo à Agricultura do Norte e Nordeste (PROTERRA), do Projeto Sertanejo, e 

do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento dos Cerrados 

(PRODECER III), os quais, dentre outras metas, visam a estimular a expansão do 

capital no campo através do avanço das fronteiras agrícolas em direção a essas 

áreas. 

[...] o amplo universo abrangido pelas políticas públicas na região nordeste 
(sic) e, numa menor escala, no Maranhão, remetem à reflexão sobre os 
mecanismos acionados pelo Estado no sentido de expandir a fronteira 
econômica das áreas ainda consideradas periféricas ao capital, dotando-as 
de condições mínimas necessárias às suas inserções no espaço global 
(FERREIRA, 2009, p. 100).  
 

As pequenas propriedades anteriormente utilizadas para a prática da 

pecuária, do extrativismo e do cultivo do arroz cedem lugar à lógica do processo de 

interiorização do capitalismo no Brasil, através da expansão da fronteira agrícola. O 

cultivo da soja, exigente de produção em larga escala, restrito até os anos de 1970 

às regiões Sul e Sudeste do país, sobrepõe-se às atividades até então tradicionais 

no Nordeste. 

 Para tanto, são instalados grandes projetos e desenvolvidos vários 

programas nas áreas de cerrado, cuja estruturação da produção se volta para o 

mercado externo. Em sua terceira versão, o PRODECER, que também abrange 

terras do estado do Tocantins, é executado na Região dos Gerais de Balsas. No 

município de Balsas a instalação desse programa dispõe de linhas de créditos e 

favorecimento econômico por parte das esferas governamentais federal, estadual e 

municipal, além de infraestrutura para escoamento da produção.  

 
Modernas tecnologias espaciais foram desenvolvidas pelo poder estatal que 
se impôs no espaço nacional através de uma poderosa malha de controle 
técnico e político, tendo como instrumentos viabilizadores os programas e 
projetos governamentais. Ela se concretizou principalmente: a) na extensão 
de todos os tipos de redes – viária, urbana, de comunicação, de informação, 
institucional, bancária etc.; b) na criação de novos territórios superpostos à 
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divisão político-administrativa vigente, geridos por instituições estatais, para 
as quais foram canalizados os investimentos (BECKER; EGLER, 2003, 
apud FERREIRA, 2009, p. 2). 
 

O Maranhão se torna um espaço com vantagens locacionais, conformando 

territórios de negócios em que a industrialização periférica, de acordo com os 

interesses dos capitalistas, destitui dos seus direitos elementares aqueles 

segmentos populacionais, entre os quais, agricultores familiares de base 

camponesa, ribeirinhos, extrativistas e indígenas, que ocupam os territórios de vida.  

 
E o Estado funcionou como promotor desse processo de geração de 
riquezas. Desde a década de 1970, os governos estaduais no Maranhão 
vêm possibilitando que os recursos naturais sejam apropriados por grupos 
privados usando como justificativa a retórica do desenvolvimento 
(NASCIMENTO, 2012, p. 2). 
 

O GETAT, implementado em 1980, tem a incumbência de promover a 

regularização fundiária no sudeste do Pará, oeste do Maranhão e norte de Goiás, 

assegurando a ocupação da área através da política de incentivos e 

empreendimentos agropecuários propiciados pela Sudam e de implantar o Projeto 

Carajás. No estado maranhense, a referida institucionalidade abrange 5.971.272 ha 

e incorpora os projetos Fundiários de Imperatriz, Açailândia e Carolina, contudo, 

não provoca mudanças na estrutura fundiária dessas áreas.  

Quanto ao Programa de Desenvolvimento Integrado da Amazônia Oriental, 

política regional derivada do II PND, destaca-se o Programa Grande Carajás (PGC) 

de 1982, implantado pela então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), com o 

objetivo de desenvolver projetos direcionados à mineração, metalurgia, 

agropecuária e reflorestamento. 

 No Maranhão, o referido programa é responsável pelos empreendimentos do 

Projeto Ferro Carajás e do Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR). O 

primeiro traz como saldo a Estrada de Ferro Carajás, que possibilita a articulação 

do sul do Maranhão e do polo guseiro de Açailândia/Imperatriz/Santa Inês com as 

áreas produtoras de grãos do Centro-Oeste do país, conformando-se um corredor 

de exportação. O segundo, resultado da fusão da Alcoa do Brasil – filial da 

Aluminium Companyof América, dos Estados Unidos – com a Billlington Metais S. 

A., sediada na Inglaterra, embora coloque o Maranhão num processo de 

industrialização definitivo, em escala multinacional, desencadeia efeitos negativos, 

como poluição e a desvalorização de mão de obra local.  
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Desses dois empreendimentos, resultam transformações na paisagem 

regional com os desmatamentos às margens da Estrada de Ferro Carajás - graças 

à valorização das terras, exploração predatória de madeira e instalação de projetos 

agropecuários - e na organização do espaço, devido ao número de municipalidades 

que surgem a partir de1981 aumentando em quatorze o total de beneficiados16 pela 

então CVRD. A empresa beneficia com aproximadamente 8% de seu lucro líquido, 

municípios que têm parte de sua superfície abarcada pelo traçado da Estrada de 

Ferro Carajás (FERREIRA, 2008a).  

 
A multiplicidade de impactos desse Programa no espaço regional nordestino 
se traduz em significativas transformações sócio-econômicas (sic). 
Ressalve-se, a propósito, o expressivo contingente de população itinerante 
atraído por novas oportunidades de trabalho geradas por grandes projetos, 
como o Carajás. O volume de recursos financeiros, técnicos e humanos 
mobilizados por programas dessa natureza repercute intensamente sobre a 
economia local e regional, redefinindo padrões de comportamento, para 
além dos limites das relações eminentemente econômicas. Pelo fato de 
figurarem como atrativo para o qual convergem detentores do capital e mão- 
de- obra especializada ou não, tais empreendimentos podem se transformar 
em pólos de desenvolvimento, quando não se firmam como enclaves 
(ARAÚJO, 2005, p. 11). 
 

No quadro urbano, processam-se outros reflexos das políticas de 

ordenamento territorial empreendidas no Maranhão, entre eles, a atração de 

populações do campo para as cidades, em decorrência da oferta de empregos e da 

desapropriação de posseiros, demandando a estruturação de nova rede urbana, 

cuja organização privilegia cidades interioranas como Caxias, Imperatriz, Santa 

Inês e Bacabal. A geração de divisas possibilita a instituição de distritos industriais, 

- entre os quais se destacam São Luís, Imperatriz e Balsas - e conseqüente 

ampliação de problemas relacionados à posse e uso do solo, além daqueles de 

ordem ambiental.  

 Com o fortalecimento do agribusiness nos anos entre1980-90, a soja se 

expande em direção às microrregiões do Baixo Parnaíba e de Chapadinha, 

proporcionando cada vez mais, além da incorporação de novas áreas, alterações 

em relação à força do trabalho familiar, na medida em que avança sobre áreas 

antes ocupadas pela pecuária e pelas culturas tradicionais (MESQUITA, s/d). 

Nesse contexto, o pequeno produtor é alijado das políticas de desenvolvimento 

                                                           
16

De acordo com Ferreira (2008a): Açailândia (1981), Miranda do Norte (1988), Alto Alegre do 

Pindaré, Bacabeira, Bela Vista do Maranhão, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Cidelândia, Igarapé 
do Meio, Itinga do Maranhão, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Tufilândia e Vila 
Nova dos Martírios (1994). 
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rural, cuja seletividade socioespacial, historicamente, prioriza os latifúndios em 

detrimento das pequenas propriedades, como destaca Nascimento (2012, p. 2): 

 
A expansão de monoculturas no Maranhão acentua as desigualdades no 
campo como produto histórico de opção de desenvolvimento realizado pelas 
elites governamentais. Dessa forma, é importante compreender que a 
industrialização periférica no campo maranhense, realizada ao longo dos 
últimos quarenta anos, não pode ser compreendida como um processo que 
se impõe de fora para dentro, ou seja, à revelia dos interesses das elites 
locais. Ao contrário, os interesses dos representantes de tais elites se 
articulam aos interesses dos capitalistas que usam as matérias-primas do 
estado para uma „nova acumulação do capital‟. 

 
 Segundo Gonçalves et al (2011) várias outras conseqüências decorrentes das 

iniciativas desenvolvimentistas, apontadas neste resgate reflexivo, como estratégia 

de planejamento regional do Estado para garantir a hegemonia do capital, podem 

ser observadas no espaço rural maranhense, tais como: i) hipervalorização das 

terras, levando à especulação de grandes áreas no interior do estado; ii) 

intensificação de conflitos fundiários; iii) desvalorização do potencial produtivo do 

camponês; iv)  desapropriação de terras camponesas e aceleração do êxodo rural; 

v) elevação do custo de vida nas cidades; vi) diminuição do poder aquisitivo do 

pequeno agricultor e vii) apropriação do trabalho pelo capital.  

A modernização da agricultura nessas áreas, além de modificar as relações 

no processo produtivo, reestrutura a configuração do espaço das cidades a partir 

da aceleração do processo de urbanização e do crescimento populacional. Novas 

relações campo-cidade são desencadeadas em função do consumo produtivo17 

que se sobrepõe ao consumo consumptivo18. Novos arranjos espaciais advindos 

de um novo padrão da agricultura brasileira desencadeiam o surgimento de novos 

arranjos territoriais produtivos.   

Em síntese, transformações estruturais – econômicas, sociais, políticas e 

territoriais - decorrentes do desenvolvimento dos projetos mencionados 

reestruturam a cadeia produtiva da região e impõem nova dinâmica à relação 

campo-cidade a partir da territorialização do capital. 

                                                           
17

Conjunto de bens e serviços voltado à produção de novos bens e serviços. Converte-se em meios 

de produção e de subsistência que voltam a entrar na reprodução como mercadorias ou força de 
trabalho (ELIAS, 2003). “Cria uma demanda heterogênea segundo os subespaços‟‟ (SANTOS, 1994, 
p. 50).

 

18
Consumo que se esgota em si mesmo. Parte de objetivos imediatos e não se direciona às 

atividades produtivas (ELIAS, 2003). “[...] Cria uma demanda heterogênea segundo os estratos de 
renda, mas comparável segundo as mesmas possibilidades de demanda” (SANTOS, 1994, p. 50). 
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Admitidas essas transformações, como defende Mesquita [s/d], 

diferenciações na agricultura do Maranhão são identificadas, tanto no plano 

organizacional do desenvolvimento das forças produtivas, quanto no plano temporal 

e espacial. De um lado, desenvolve-se uma agricultura empresarial, moderna, 

direcionada a mercados específicos, e de outro, permanece uma agricultura de 

subsistência, itinerante, voltada para a produção de alimentos básicos. 

 No primeiro caso, como vem ocorrendo na Microrregião dos Gerais de 

Balsas, desde as décadas de 1980-90, as culturas alimentares cedem áreas para 

diferentes atividades, como a pecuária e as lavouras comerciais, provocando queda 

na produção de alimentos.  

O que ocorre nas Mesorregiões Leste (de 1950 a 1980) e Centro (de 1960 a 

1980) exemplifica o segundo caso: há uma expansão na área ocupada pela lavoura 

temporária, notadamente do arroz, graças ao grande fluxo migratório de nordestinos 

que avança em direção ao oeste do estado. Todavia, na formulação de políticas, por 

meio da ideologia dominante, esse segmento da agricultura é concebido como 

aquele cuja precária condição produtiva deve ser conservada apenas para manter 

as condições de subsistência da família. Assim, da segunda metade dos anos 1980 

ao começo dos anos 1990, registra-se uma queda na referida produção, motivada 

pela ausência de políticas voltadas para o setor, o que permanece nos anos iniciais 

do século XXI. 

Apesar das proposições políticas iniciadas desde a segunda metade da 

década de 1990 a forma desigual como o capital se manifesta no território reflete a 

intensidade de sua atuação. Para Botelho (2001, p. 19): 

 
[...] o capital se manifesta no território maranhense de forma desigual e 
combinada, toma-se como ponto de partida os grandes projetos tanto 
minero-metalúrgicos, como agropecuários, que reúnem grandes cifras. 
Trata-se de investimentos pontuais que concentram grande parte da 
produção do estado, que geram poucos postos de trabalho e ainda 
desarticulam o que havia antes, com a produção do babaçu, arroz e de uma 
agricultura camponesa. 
 

 De modo geral, a territorialização da modernização agrícola no Brasil em 

tempos de globalização, tendo como suporte o meio técnico-científico informacional, 

demanda uma refuncionalização urbana de modo a atender às necessidades do 

campo. Outro aspecto a se ressaltar é a acentuação drástica das desigualdades 

socioespaciais inerentes à marginalização de grupos sociais do campo com a 

modernização das atividades agrícolas.  
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Com a consolidação do processo de modernização da agricultura no 

Maranhão, de modo semelhante a outros estados brasileiros, o espaço rural se 

redefine, caracterizando-se um “novo rural” dotado de novas funções e novo 

conteúdo social. Santos e Silveira (2008, p. 118) apontam que “inovações técnicas e 

organizacionais na agricultura concorrem para criar um novo uso do tempo e um 

novo uso da terra”.  

Entretanto, dada a heterogeneidade das transformações no espaço rural do 

município de Timon, considerando fatores já expostos, o campo não acolhe o 

capital, observando-se baixa rentabilidade das atividades agropecuárias ou mesmo 

o quase desaparecimento destas. A mão de obra escassa, em virtude das 

migrações dificulta a prática agrícola. As que ali permanecem com utilização de 

técnicas agrícolas tradicionais não se destacam pela produção. Conforme relato da 

história de vida do “Ator Social A”, 

 

“Já pela década de noventa, da metade pra frente, a produção tinha 

ficado muito diferente ... a terra era muito fraca, cansada ... muita falta de 

mão de obra. O arroz perdeu muito valor, tinha muita sujeira ... as pessoa 

num queria mais comprar. As usina de Timon, foram ficando fraca. Aí eu 

também já tava ficando velho, cansado, os menino já tinham  emprego ... 

tudo diferente”.  

 

Comparativamente aos demais municípios do Médio Parnaíba, considerando 

a produção agrícola de subsistência no período 1960-2010, Timon se mostra em 

desvantagem em relação a quase todos os produtos e décadas, como se pode 

observar na Tabela 4.  

 
Tabela 4  – Munícipios maranhenses do Médio Parnaíba: produção agrícola de 

subsistência (1960-2010, t) 
Produto/município/ ano    1960   1970    1975     1980     1985     1995    2006     2010 

                   Parnarama      566    7.239  16.080   4.941   12.391      8.418   6.502    6.007 

Arroz           Matões            464   5.815  12.546   2.311   14.106       6.180   4.358    3.705 

                   Timon              944   2.155    4.196       976     4.682       2.515    2.520   2.938 

 

                   Parnarama        26       319      274   2.766        218       200          564      270 

Feijão         Matões              20      269       230      914        226         92          374      345 
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                   Timon                78      211       176      149        128       106          332      409 

 

                  Parnarama        204    1.497    1.561      811     2.621   1.874   1.912    1.513 

Milho          Matões              151    1.397     2.561     380     3.137   1.594   1.430      870 

                  Timon                414       826        890     265     1.164      472   1.015      980 

 

                    Parnarama       837     1.523        574  1.734      5.561   1.400   3.400   5.418 

Mandioca    Matões             621     1.716     3.192  1.135      5.922   1.397   4.420   3.500 

                    Timon            2.350    2.560      2.560     548      2.681   1.284   2.940  5.844 

Fonte: IBGE- Censo Agrícola 1960; Censo Agropecuário 1970-2006; Produção Agrícola 
Municipal 2010 

 
As inter-relações campo-cidade, a partir de então tendem a aproximar cada 

vez mais o espaço rural – onde se dá a introdução de novas variáveis, novos 

interesses, novos agentes – do urbano. Surgem, então, atividades diferenciadas das 

práticas agropecuárias no campo concorrendo para a emergência de novas 

ruralidades, de modo que o espaço agrário vem se caracterizar não mais como 

exclusivo de atividades agrárias, mas como lugar de sociabilidades complexas, 

apesar da restrita repercussão econômica.  

Do exposto, compreende-se que: 

Do início da sua formação às primeiras décadas do século XX, a organização 

espacial do Maranhão é direcionada pelas atividades agropecuárias, destacando-se 

o cultivo do algodão, do arroz e da cana de açúcar. A agricultura moldada aos 

interesses mercantilistas, impostos pela Coroa Portuguesa, volta-se para o mercado 

externo. Nesse período, a economia maranhense assume posição marginal, tanto na 

divisão internacional do trabalho, como na divisão interna do trabalho, pois, no 

primeiro caso, depende das oportunidades propiciadas pelos tradicionais 

fornecedores de produtos agrícolas para o mercado mundial e, no segundo, mantém 

incipiente integração econômica com outros complexos regionais brasileiros.  

A ocupação e organização iniciais do espaço do atual município de Timon têm 

por base as atividades agropecuárias no contexto da interiorização do povoamento 

do Maranhão e associa-se à importância da então região de Aldeias Altas (atual 

município de Caxias) e à necessidade de comunicação entre esta e Pastos Bons, 

como também com Oeiras (PI). 

Após a desagregação das atividades agroexportadoras, em fins do século XIX 

e início do século XX, a manutenção da agricultura maranhense em grandes 
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propriedades mostra-se inviável. A partir dos anos de 1930, com a estruturação da 

base produtiva urbano-industrial na economia brasileira, tem início o progressivo 

estreitamento do estado do Maranhão com outros complexos regionais, rumo à 

integração nacional.  

Por volta dos anos 50 do século XX, alterações na organização espacial do 

Maranhão são verificadas, com a abertura de novas frentes de expansão, 

parcelamento de grandes lavouras e penetração de pequenos lavradores no interior 

do território - como no município de Timon - dedicando-se ao cultivo de lavouras 

temporárias, especialmente do arroz, produto que tem como destino o mercado 

interno. Nesse contexto, de estado outrora abastecedor do mercado externo, passa 

a fornecer alimentos para o mercado interno com a participação do referido 

município na cadeia de produção-circulação e comercialização do produto. Contudo, 

esta inserção na divisão interna do trabalho não esconde a incapacidade do estado 

de estruturar grandes explorações agrícolas com utilização do trabalho livre, 

tampouco o baixo ritmo de acumulação de capital no contexto da economia nacional. 

A modernização da agricultura no âmbito nacional contribui para a 

desarticulação da cadeia de produção-circulação-comercialização do arroz 

maranhense, que perde poder de competitividade em função da baixa qualidade, 

frente ao arroz produzido nos moldes industriais no sul do país, situação que, dentre 

outros fatores, contribui para o esvaziamento do espaço rural de Timon de 

atividades agropecuárias. 

Quanto ao Maranhão, nos anos 1970-80 a modernização da agricultura 

ocorre de modo pontual e concentrado, tendo por lastro subsídios governamentais e 

a implementação de uma infraestrutura espacial que resulta na reorganização 

produtiva do seu espaço. Restringindo-se a poucos setores da agropecuária, a 

estrutura econômica do estado é redimensionada, atribuindo-se a ela novas funções 

na divisão territorial do trabalho agrícola. A dinâmica territorial consequente desse 

processo, frente à globalização econômica, oportuniza o surgimento de áreas 

funcionais ao agronegócio em contraste com a agricultura de subsistência não 

contemplada pelas políticas agrícolas, como se observa no município de Timon. 

As refuncionalizações urbanas inerentes ao processo exposto acima, voltam-

se às demandas de produção e de logística do campo. Intensificam-se as 

desigualdades sociais no que se refere à marginalização de grupos sociais rurais e 

consequente migração destes para as cidades, as quais, por outro lado, atraem 
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população graças à dinamização econômica promovida pelo agronegócio. Assim, 

novas relações campo-cidade são estabelecidas, propiciando o desenvolvimento de 

novas relações de trabalho. Nessa realidade, sobressai-se, principalmente, o cultivo 

da soja, em detrimento das culturas tradicionais. 

Nas últimas décadas do século XX, a agricultura que permanece praticada 

com base na utilização de técnicas tradicionais de cultivo no espaço rural de Timon, 

resulta em baixa produtividade. A escassez de mão de obra decorrente do êxodo 

rural e o envelhecimento dos proprietários, aliados à ineficiência de políticas 

direcionadas para a agricultura familiar, são condições intervenientes na decadência 

desse setor da economia.  

No referido município, dentre outros fatores, o êxodo rural e o crescimento 

quantitativo da população urbana contribuem para sua configuração no contexto da 

formação da rede urbana como espaço de bens de consumo industriais – via 

comércio – e de serviços, consolidando sua importância regional. Assim, sucessivas 

etapas da divisão territorial do trabalho, levam a um novo rural esvaziado de 

produção agrícola, contudo socialmente vivo, havendo cada vez mais um 

estreitamento das relações cidade/campo.  

No sentido de aprofundar essa discussão, para a elaboração do capítulo 

seguinte tratando da cidade e da dinâmica da urbanização no município de Timon 

(Ma) considera-se pertinente, i) explicitar noções sobre a cidade e o processo de 

urbanização no capitalismo; ii) precisar a inserção de Timon no processo evolutivo e 

de expansão do capitalismo e o engendramento no seu interior de uma 

multiplicidade de possibilidades abrangentes de conflitos, de formas, agentes, 

processos e diferenciações espaciais e de contradições e complementaridades de 

forças em ação (campo-cidade); iii) retratar os problemas infra-estruturais da cidade, 

concebendo-os como um viés da produção espacial desta, resultante da ação do 

poder público e interveniente na interação com o campo.  
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3 A CIDADE E A DINÂMICA DA URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIMON (MA) 
 
 

“A cidade atrai para si tudo o que nasce, da 
natureza e do trabalho, noutros lugares: frutos 
e objetos, produtos e produtores, obras e 
criações, atividades e situações. O que ela 
cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no 
entanto, ela cria tudo. Nada existe sem troca, 
sem aproximação, sem proximidade, isto é sem 
relações”. 

(Henri Lefebvre) 
 

Na atualidade a humanidade vive um processo de generalização da realidade 

urbana. No Brasil esse é um fenômeno considerado recente, visto que somente a 

partir dos anos 1940 as taxas de urbanização começam a crescer. Parte dessa 

totalidade, o município de Timon, vive intenso processo de urbanização que se inicia 

a partir dos anos 1970. Seguindo uma tendência do país, sua morfologia urbana 

tradicional vem se alterando a partir da emergência de novos processos e formas 

espaciais. Ao espelhar esse fato em constante realização, a cidade acolhe conflitos 

e contradições derivando uma apreensão que parte da concepção desse espaço 

enquanto produto histórico e social. Para retratar essa dinâmica esse capítulo está 

subdividido em cinco seções. 

 A primeira sintetiza noções sobre a cidade – tomando-a como elemento 

constitutivo da realização da existência humana onde se processam um conjunto 

específico de relações submetidas aos interesses do capital e aos seus 

ordenamentos – e sobre o processo de urbanização no capitalismo realçando-se o 

recrudescimento de contraditoriedades e idiossincrasias na organização do espaço.  

 Na segunda seção aborda-se a evolução das cidades brasileiras dando-se 

ênfase à intensificação da urbanização no período pós-guerra e às transformações 

observadas nesses espaços no final do século XX e começo do século XXI quando 

da passagem do fordismo para o regime de acumulação flexível. 

No terceiro momento enfoca-se o papel das cidades médias procurando-se 

reconhecer a posição de Timon na hierarquia da rede urbana brasileira e como 

espaço de implementação de políticas urbanas teoricamente adotadas como 

estratégia de interiorização e desconcentração espacial das atividades econômicas 

do país.  
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A seção seguinte enfatiza a expansão urbana e o crescimento econômico de 

Timon, processos analisados comparativamente às mudanças ocorridas no âmbito 

do estado do Maranhão, tendo em vista a inserção deste na divisão internacional do 

trabalho como espaço de transnacionalização do capital. Destaca-se ainda a 

especialização funcional do município na rede urbana e a influência exercida pela 

capital do estado do Piauí, por esta situar-se à margem oposta do rio Parnaíba. 

Por fim, são retratados os processos e formas espaciais que, mediados pelos 

processos sociais, engendram novas formas, conteúdos e tendências na produção 

espacial urbana, estimulando novas práticas de consumo no/do espaço e   

tendencialmente o desenvolvimento de novos hábitos de consumo da população 

rural. 

 

3.1 Cidade e urbanização no capitalismo 

 

Carlos (2001, p 25-26) advoga que “[...] a cidade é a expressão mais 

contundente do processo de produção da humanidade, sob a égide das relações 

desencadeadas pela formação econômica e social capitalista”. Contudo, a 

concepção de urbano transcende a noção de concentração do processo produtivo e 

se assenta na idéia de um processo de produção, num determinado momento 

histórico, que representa também um modo de vida: de consumir, de pensar, de 

sentir.   

  Nessa perspectiva, a cidade não pode ser entendida como fenômeno pronto 

e acabado visto que suas formas ganham dinamismo ao longo do processo histórico 

e que tomada como realização humana, assume formas, funções e características 

distintas (CARLOS, 2001), considerando-se a concepção que o mundo é produto do 

homem, que o constrói de modo diferenciado em cada momento. 

Isto posto, a discussão doravante realizada abraça a acepção de cidade 

enquanto realização humana num fazer ininterrupto que aniquila formas já 

produzidas e cria novas. Nesse sentido, analisá-la a partir da perspectiva atual da 

geografia implica superar sua exterioridade, penetrar sua essência, apreendendo-a 

como movimento que reflete um modo de vida, num tempo específico. Explicá-la ou 

compreendê-la pressupõe pensá-la na perspectiva do homem enquanto sujeito que 

a produz; da sua paisagem, mais que espaço construído, depreende-se o 

movimento da vida. Assim, a reflexão sobre a cidade supera a noção simplificadora 
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de localização dos fenômenos, adotando aquela de elemento constitutivo da 

realização da existência humana; num sentido mais profundo, revela-se condição, 

meio e produto da ação humana (CARLOS, 2001, 2008a).  

Em sua evolução, a cidade traz na paisagem as marcas de diferentes 

momentos históricos, reflexos das relações sociais em tempos diversos do processo 

de desenvolvimento da sociedade, expressando as contradições imanentes à 

produção do espaço. Esse estudo atribui especial valor às transformações no 

espaço urbano relacionadas ao desenvolvimento do processo de reprodução do 

capital e às desigualdades sociais nele engendradas.  

Nesse sentido, do impacto da industrialização sobre a urbanização decorrem 

mudanças tanto no papel quanto na estruturação do espaço interno das cidades, 

revelando a condição do estágio de desenvolvimento das forças produtivas no seio 

do capitalismo. Entretanto, a especialização funcional decorrente da produção 

industrial não se restringe à cidade, estende-se também ao campo levando à 

especialização das unidades produtivas.  

Industrialização e urbanização, processos indissociáveis, se impõem de modo 

contraditório imprimindo problemas de diversas ordens no espaço urbano. De modo 

geral, no âmbito social a produção industrial traz como resultado a constituição de 

uma sociedade de consumo de massa, atuando ideologicamente para a 

uniformização das necessidades de consumo, homogeneização de valores e 

anulação das diferenças culturais.  

No capitalismo complexas ações inerentes à dinâmica de acumulação do 

capital, engendradas por agentes produtores e consumidores do espaço urbano – 

proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários, promotores 

imobiliários, grupos sociais excluídos, além do Estado - se acumulam através do 

tempo, levando-o a um constante processo de reorganização no qual formas 

espaciais e funções sofrem mudanças. A ação desses agentes variando no tempo e 

no espaço se volta para a reprodução das relações de produção e dá continuidade 

ao processo de acumulação (CORRÊA, 2000).  

Nesse processo, o Estado se destaca sobremaneira na organização espacial 

da cidade. Seja como grande industrial, proprietário fundiário, promotor imobiliário ou 

como agente de regulação do uso do solo, sua atuação - efetivada nos níveis 

político-administrativos federal, estadual e municipal - reflete a dinâmica da 

sociedade. Entretanto é através da implantação de serviços públicos que adquire 
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notoriedade visando às condições de realização e reprodução da sociedade 

capitalista (CORRÊA, 2000).  

A cidade, forma concretizada do processo de urbanização, por seu turno, dá 

sustentação às transformações estruturais decorrentes e necessárias à afirmação do 

capitalismo industrial as quais levam ao “[...] fim da cidade como sistema institucional 

e social quase autônomo e provocou, de forma definitiva, a constituição de redes 

urbanas, dada a ampliação crescente da articulação entre os lugares” (SPOSITO, 

1997, p. 53). A vitalidade da rede urbana passa a ser condicionada pela velocidade 

com que ocorrem os fluxos materiais e imateriais relacionados à expansão do 

comércio e dos serviços presentes no modo de vida urbano a partir da indústria.  

A rede urbana19 que então se constitui, com o passar do tempo se organiza 

hierarquizadamente20: metrópoles subordinam cidades médias, que por seu turno 

subordinam pequenos centros configurando-se a interdependência entre esses 

espaços.  

 Para Corrêa (1989) a rede urbana, simultaneamente, constitui reflexo da 

divisão social do trabalho e condição para a divisão territorial do trabalho. Por outro 

lado, a divisão territorial do trabalho é condicionada pela rede urbana. Nesta, 

decisões, investimentos e inovações circulam, criam e transformam de modo 

constante e desigual atividades e cidades, conforme a dinâmica do capital. No caso 

dos países subdesenvolvidos, através da função de intermediação, a rede urbana, 

constitui-se parte da divisão internacional do trabalho.   

 As redes urbanas são portadoras de singularidades. Algumas são 

comandadas por capitais regionais, outras são de nível metropolitano, cada qual 

expressando diferente participação no processo de criação, apropriação e circulação 

do valor excedente.  

Robira (2004) se refere ao espaço qualificado como área ou região 

metropolitana como aquele território mais ou menos urbanizado no entorno de uma 

grande cidade e que dela depende. Do ponto de vista qualitativo, compara-o a um 

território colonizado por uma grande cidade a qual lhe impõe seu modo de 

organização, explora-a, destrói estruturas e relações socioculturais e as substitui por 

outras de caráter precário. Tal posicionamento se contrapõe aos mais freqüentes 

                                                           
19

“[...] conjunto funcionalmente articulado de centros, que se constitui na estrutura territorial onde se 

verifica a criação, apropriação e circulação do valor excedente” (CORRÊA, 1989, p. 87).  
20

A respeito dos estudos sobre a hierarquia das cidades considerar a obra Rede urbana 

(CORRÊA,1989). 
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que admitem a urbanização como fenômeno positivo relacionado ao crescimento 

econômico da cidade. Nesse sentido, território metropolitano é aquele que se 

subordina à centralidade de uma cidade concreta de modo mais intenso em 

comparação com cidades próximas.  

A urbanização desenvolvida no século XX, tomando por base o paradigma 

fordista, é caracterizada pelo aumento no número, tamanho e importância das 

metrópoles. Todavia, no final desse século, transformações a partir da 

reorganização do modo de produção capitalista rumo ao regime de acumulação 

flexível e do incremento das relações econômicas na escala internacional exigem, e 

promovem, a um só tempo, mudanças nas redes urbanas e nos sistemas urbanos, 

ocasionando dentre outras conseqüências a ampliação dos papéis, quer das 

metrópoles, quer das cidades médias em diferentes níveis e intensidades com 

rebatimentos nas hierarquias urbanas. 

A apreensão do processo de urbanização na atualidade revela várias 

contradições, como deficiência na coleta de lixo e na rede de água e esgoto, 

arruamento inadequado etc. A demanda por espaços leva à incorporação de novos 

territórios ocasionando o crescimento horizontal – periferização - e a verticalização 

tanto de áreas centrais como de outras da cidade que se tornam valorizadas. No 

processo de (re)produção, o espaço urbano avança de modo ininterrupto. Estende 

seu tecido sobre áreas periféricas e também sobre o espaço rural, de modo a 

redefinir o perímetro urbano da cidade, criar novas formas. 

Com o crescimento populacional o espaço da cidade sofre transformações, 

reestrutura-se: forma-se ao seu redor uma faixa periférica onde surgem setores 

diversos – bairros pobres, bairros luxuosos, indústrias etc - fundindo-se ao tecido 

urbano. Para Benevolo (s/d apud SPÓSITO, 1997, p. 56) este “[...] ambiente 

desordenado e inabitável que é o resultado da superposição de muitas iniciativas 

públicas e particulares, não-reguladas e não-coordenadas”, para o qual contribui o 

próprio abandono do Estado em relação às formas de controle público sobre o 

espaço construído, representa a cidade liberal.  

Outro aspecto a se considerar diz respeito às formas de uso do solo urbano, 

remetendo ao modo como se dá sua apropriação e às relações sociais de produção 

empreendidas no processo de reprodução do capital. Assim, lócus da produção, do 

consumo, da habitação, a cidade tem seu espaço ocupado de modo diferenciado 

manifestando a divisão social e técnica do trabalho. É o ritmo da produção industrial 
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que intensifica a espacialização funcional reforçando a divisão social do trabalho 

expressa na divisão territorial do trabalho.  

 Tomado como mercadoria o valor do solo urbano é determinado a partir de 

sua localização e do papel e grau de inter-relação com o espaço global. Os 

diferentes usos da terra de modo justapostos entre si definem diferentes áreas – 

industriais, de atividades comerciais, de lazer, de gestão e serviços, residenciais etc 

- no espaço de uma grande cidade sintetizando sua organização espacial ou espaço 

urbano (CORRÊA, 2000).  

O acelerado crescimento das cidades tem implicado no envelhecimento de 

antigos centros – áreas que se deterioram e passam a abrigar população de baixo 

poder aquisitivo - dada a demanda por serviços modernos em compatibilidade com a 

industrialização recente, fato que, por sua vez, tem dado origem aos subcentros.  

A reprodução do espaço metropolitano e do urbano em geral revela o conflito 

entre espaços produtivos e improdutivos. Na dialética desse movimento, deterioram-

se modos de vida tradicionais, relações de vizinhança e espaços públicos nas 

cidades, redefinindo-se o conteúdo da urbanização. Nas periferias segmentadas – 

dentre os “lugares da metrópole” - o narcotráfico se revela como um novo e 

poderoso setor da economia no processo de mundialização do capital (CARLOS, 

2008b).  

Do exposto, compreende-se que a leitura da realidade urbana se encaminha 

para a constatação de conflitos e contradições. De modo especial, a classe média, 

reclama por ordem, segurança, leis, especialmente diante de espaços urbanos 

decadentes e em desordem, o que demanda a condução de práticas sociais de 

intervenção e gestão das cidades no sentido de requalificar o espaço urbano que ora 

se apresenta como espaço da desintegração de laços sociais, de profunda 

degradação da civilidade (BARBOSA, 2007). 

É nesse contexto que as cidades são instrumentalizadas para 

estandardização do consumo como modo de vida. A organização material e estética 

do espaço reprime as diferenças e imprime a perda de vinculações com a vida na/da 

cidade priorizando a estetização da forma urbana via tratamento estético do espaço 

para fins de reprodução das hegemonias sociais. Configuram-se práticas de 

apartheid no espaço urbano que objetivam defender o cidadão-consumidor, i) das 

implicações desencadeadas pela desintegração do tecido social e, ii) das ameaças 
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decorrentes da ausência de condições de governabilidade da cidade desordenada. 

Assim, a cartografia urbana é,  

 
[...] permanentemente alimentada por intermédio dos apelos à normatização 
da cidade diante da desordem e resulta na produção/organização de 
estratégias locais de afastamento dos indesejáveis – migrantes pobres, 
população de rua, deserdados do mundo do trabalho – como também de 
estratégias de isolamento e de contenção de territórios considerados 
perigosos; constitui-se, sobretudo, como negação às reivindicações e 
exigências sociais dos pobres em relação aos seus direitos à cidade 
(BARBOSA, 2007, p. 132). 
 

Na concepção pós-moderna de cidade policêntrica o território não é garantia 

de duração da paisagem; esta, por seu turno é transformada numa esfera de 

consumo visual em obediência à lógica da reprodução mercantil do espaço urbano; 

o mapa, um rascunho provisório e incerto das relações sociais e viver se torna um 

ato mecânico e programado. Destarte, no espaço urbano, reside a possibilidade de 

reprodução da lógica de dominação fundada na segmentação da produção e do 

consumo da acumulação flexível – face atual da acumulação do capital - 

característica da globalização da economia.  

De um novo modo de apropriação do espaço da cidade resultam novos 

padrões e formas de adaptação. No dizer de Carlos (2007b) o tempo que se define 

na pós-modernidade é efêmero e o espaço é amnésico demonstrando a compressão 

espaço-tempo. Constantes metamorfoses na morfologia urbana, decorrentes tanto 

de estratégias políticas quanto de estratégias imobiliárias tornam a cidade obsoleta 

numa rapidez cuja consequência maior se traduz no esvaziamento do seu uso e no 

empobrecimento das relações sociais que ali se travam.  

De todo o exposto admite-se que a cidade consiste no espaço de 

representações das condições concretas da existência, que demanda ações 

políticas capazes de superar a rude realidade social e a alienação cultural, de 

remodelar as condições de reprodução do capital e que, assim, façam da cidade o 

espaço da vida social em conjunto.  

 

3.2 Cidade e urbanização no Brasil 

 

O sistema econômico implantado pelos portugueses no Brasil quando da 

colonização objetiva a obtenção de um excedente a ser comercializado no mercado 

europeu. Nesse contexto, o surgimento do sistema urbano brasileiro, como em toda 
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a América Latina tem por finalidade sustentar a exploração colonial, ou, dito de outra 

forma, os monopólios comerciais no mundo colonial possibilitam a ampliação da 

urbanização no espaço conquistado, articulando novas áreas ao capitalismo 

europeu. Assim, apesar de economicamente estéril, a cidade desempenha papel 

essencial na preservação do sistema colonial: “[...] concentrar e, assim, potenciar a 

força de persuasão e a força de coerção da metrópole no corpo da sociedade 

colonial” (SINGER, 1973, p. 98). 

Diferentemente de outros países americanos cujas cidades consistem no 

ponto de partida para a colonização rural, no Brasil esses espaços surgem a partir 

das necessidades político-administrativas, comerciais e religiosas decorrentes do 

povoamento rural.  

Nestor Goulart Reis (1968, apud SANTOS, 1994) ao tratar dos primórdios da 

urbanização no Brasil, considera que ao final de 1720, a rede urbana então 

constituída conta com sessenta e três vilas e oito cidades, para cuja organização 

territorial o autor estabelece como elementos explicativos, i) a organização político-

administrativa; ii) as atividades econômicas rurais e as camadas sociais 

correspondentes e, iii) as atividades econômicas urbanas e seus atores. Portanto, a 

partir do século XVIII a urbanização brasileira se desenvolve, para atingir a 

maturidade tão somente no século XIX. Para Santos (1994) esse período 

caracteriza-se mais pela geração de cidades – que têm na agricultura comercial e na 

exploração mineral as bases do povoamento e da criação de riquezas - do que por 

um processo de urbanização que redunda na “[...] ampliação da vida de relações e 

no surgimento de cidades no litoral e no interior” (SANTOS, 1994, p. 20).  

Ao findar o período colonial, apenas cerca de 5,9% de um total de 2.850.000 

habitantes povoam as cidades brasileiras (SANTOS, 1994). Dados referentes à 

evolução do crescimento da população urbana no Brasil, considerando o período 

compreendido entre o primeiro recenseamento e o começo do século XX, quando 

tem início o processo de industrialização no país, demonstram uma aceleração 

inicial do fenômeno no final do século XIX, conforme tabela 5.  
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Tabela 5 - Evolução da população urbana no Brasil (1872-1920) 

Recenseamento      População total* População urbana  

Total (%)** 

         1872                            9.930.048                       585.872               5,9 

         1890                          14.333.915                       974.706               6,8 

         1900                           17.438.434                    1.639.212              9,4 

         1920                           30.635.605                    3.278.009            10,7 

*Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1990 
** OLIVEN, R.G. Urbanização e mudança social no Brasil, Petrópolis: Vozes, 1980,  
in:Santos (1994, 20). 
 

 A economia brasileira configurada como um arquipélago constituído de 

subespaços – pólos dinâmicos internos - cujas economias se voltam para o mercado 

externo e são por ele ditadas, assim permanece até a passagem do século XIX para 

o século XX, quando a cafeicultura demanda/propicia mudanças, tanto nos sistemas 

de engenharia – criação de estradas de ferro e de meios de comunicação etc, 

atribuindo fluidez ao território - quanto nos sistemas sociais, que redundam numa 

limitada integração do mercado e do território nacional.  

A divisão do trabalho operada a partir de então possibilita o crescimento dos 

referidos subespaços diferenciando-os do contexto nacional. Paralelamente, 

mudanças na política e no sistema socioeconômico advindas da introdução do 

trabalho livre e assalariado permitem nova orientação na ocupação do território 

resultando no crescimento das cidades. Está constituída a base impulsionadora do 

processo de industrialização em que se destacam a região Sudeste e o estado de 

São Paulo, perdurando num primeiro momento até os anos 1930 (SANTOS, 1994). 

A partir da década de 1930, o desenvolvimento da economia brasileira se 

volta para o processo de industrialização. Forças políticas e organizacionais são 

impulsionadas em obediência a uma nova lógica econômica e territorial e em 

consonância com a forma pela qual o Estado planeja sua participação nesse 

processo, articulando capital privado e estatal. A indústria supera a acepção de 

simples criação de atividades industriais e assume grande complexidade, de modo a 

comandar a reprodução espacial – articula, subordina parcelas do espaço, 

impulsiona a vida de relações, intensifica o processo de urbanização – em escala 

nacional. 
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Na segunda metade do século XX, com a intensificação da industrialização e 

a dinamização da economia no Brasil - passagem de uma economia 

agroexportadora para uma economia centrada na substituição de importações – 

ocorrem transformações seletivas no espaço urbano, redefinindo-os.  Cidades 

industriais assumem o papel de centro de difusão dos novos padrões de produção e 

de relações sociais e de produção num país que se caracteriza como urbano-

industrial, apresentando, todavia, fortes desequilíbrios regionais e espaciais.  

Assim, especialmente a partir da década de 1970 o processo de urbanização 

no Brasil galga um novo patamar chegando à metropolização. Nesse contexto, 

destacam-se os processos migratórios contribuintes do acelerado crescimento das 

metrópoles. Espaços regionais diversos integram-se à centralidade urbano-industrial 

emanada de São Paulo rumo à urbanização extensiva adequando-se às condições 

da produção industrial fordista numa lógica que se impõe ao espaço social de então. 

A partir da implantação de pólos industriais o espaço nordestino se integra às 

regiões mais desenvolvidas como produtor de insumos básicos, articulando-se com 

a dinâmica do país. 

Ainda nos anos 1970, com fundamento na concentração populacional 

observada nas grandes cidades brasileiras, a Lei Complementar n° 14 de 1973 

(GOMES, 2010) cria as Regiões Metropolitanas (RMs), as quais, de acordo com 

Castelo Branco et al (2007) são institucionalizadas em duas fases: a primeira 

gestada na política nacional de desenvolvimento urbano durante a referida década 

corresponde à expansão da produção industrial consolidando as metrópoles, lócus 

desse processo e a segunda, iniciada com a Constituição Federal de 1988, que além 

de admitir as aglomerações urbanas  e as microrregiões  como categorias de 

organização regional, possibilita a inserção das RMs  em processos estaduais de 

planejamento regional. A mesma constituição também prevê a institucionalização 

das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) sob a competência da União 

(CASTELO BRANCO et al, 2007). 

A metropolização, o mais marcante  fenômeno da urbanização brasileira nos 

anos 1970, gera uma série de demandas sociais por habitantes oriundos de várias 

regiões do país, inclusive áreas rurais, que afluem às metrópoles em busca de 

melhores condições de vida. 

 Nos anos 1980 essa tendência muda, podendo-se observar um decréscimo 

considerável da população residente nas principais metrópoles brasileiras, além da 
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elevação nas taxas de crescimento das populações residentes no interior de alguns 

estados. Confirma-se a desconcentração populacional e de atividades econômicas 

em direção a municípios do interior, inclusive de estados diferenciados daqueles que 

tradicionalmente se destacam nesse processo (BÓGUS, 2007). Assim, concomitante 

ao processo de metropolização do país, crescem cidades médias e locais. 

Na década de 1990, definem-se as regiões metropolitanas institucionalizadas 

e as aglomerações urbanas não-metropolitanas, caracterizando-se uma mudança 

nas escalas da metropolização brasileira. Com a  complexidade do fenômeno 

urbano conjuntos espaciais polarizadores do crescimento populacional urbano 

desempenham o papel de centros metropolitanos no âmbito da escala regional 

(DAVIDOVICH, 2001 apud SOARES, 2006).  Nessa  conjuntura, as cidades médias 

se destacam graças ao papel de centros industriais que passam a desempenhar, 

convertendo-se em pólos de atração tanto para migrantes procedentes da região em 

que se localizam como de outras regiões.  

Para esse quadro concorrem os deslocamentos intrametropolitanos dos 

núcleos para as periferias das regiões metropolitanas, que ocorrem de modo 

sistemático desde a década de 1980, motivados, dentre outros fatores, pelos 

elevados custos da habitação nos primeiros. Com o crescimento populacional daí 

decorrente surgem problemas urbanos e sociais nesses espaços que se 

assemelham aos das grandes metrópoles do país.  

Castelo Branco et al. (2007, p. 129) identificam as unidades federativas 

efetivamente metropolitanas e referem-se à  “[...] natureza das aglomerações 

metropolitanas a níveis elevados de concentração de população e atividades, 

particularmente as de maior complexidade, e ao exercício da centralidade que 

transcende a região” reconhecendo seis categorias. Dentre elas, na “categoria 6” – 

cujos pólos são considerados Centros Sub-Regionais, exceto Teresina, Porto Velho 

e Rio Branco (Centros Regionais) – a autora situa a RIDE Grande Teresina.  

Conforme o MI (2014), a RIDE Grande Teresina tem por objetivo articular e 

harmonizar as ações administrativas da União, dos estados e dos municípios para a 

promoção de projetos que visem à dinamização econômica e provisão de 

infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional. Abrange os 

municípios piauienses de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval 

Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, 
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Pau D'Arco, União, Nazária21 e Teresina e Timon - município maranhense do qual 

trata este estudo com o propósito de analisar as transformações no espaço e 

sociedades rurais. 

Nas últimas décadas é possível observar ritmos diferenciados no crescimento 

urbano do Brasil, assim como novas relações entre as cidades. Segundo Anjos 

(2009, p. 162) as motivações para o desenrolar desses processos são: “[...] as 

mudanças nas relações de produção e trabalho (reestruturação produtiva); a 

ampliação e diversificação dos sistemas de mobilidade de bens, serviços e pessoas; 

e as mudanças de padrões de consumo com ampliação dos mercados”.  

Nesse sentido, pode-se verificar que no espaço urbano coexistem antigas e 

novas tendências e territorialidades. No Brasil, como em outros países do mundo, 

novos processos urbanos  reconhecidos na atualidade levam a uma disseminação 

de terminologias denominativas das formas de se ler/fazer a cidade, destacando-se 

os fenômenos da explosão22 e da dispersão urbanas23. Resultam dessas 

configurações espaciais novos territórios portadores de formas e conteúdos 

singulares. Inspirado em Font, Carracedo e Veclir (2007) Anjos (2009) identifica 

quatro categorias morfológicas observados na cidade compacta. Em conformidade 

                                                           
21

De acordo com o Decreto nº 4.367, de 9 de setembro de 2002, § 2
o
  integram-se automaticamente à 

RIDE Grande Teresina,  os municípios que vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento 
de município de Teresina, a exemplo do município de Nazária, criado pela Lei Estadual n° 4810, de 
14 de novembro de 1995, implantado em 01 de janeiro de 2009 (Disponível 
em<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?acao=11&id=19170&tp=1; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4367.htmhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre
to/2002/d4367.htm>. Acesso em12 ago 2014. 
22

“O recente processo de urbanização da sociedade ocidental explode a cidade compacta e ao 

mesmo tempo produz intervenções que a revitalizam, na busca de reforçar o seu centro primaz. O 
tradicional tecido se vê cercado de fragmentos urbanos que parecem ter desprendido da cidade 
compacta, os quais vão ocupando espaços cada vez mais distantes e, por contradição, carregam 
consigo suas características. Este processo se caracteriza por uma utilização extensiva do território, 
que se soma à mobilidade de pessoas e produtos e que exigem novas estruturas espaciais” (ANJOS, 
2009, p. 166). 
23

“A dispersão urbana está relacionada à estrutura espacial, como uma posição relativa ao tecido 

compacto da cidade, podendo ser entendida como a descontinuidade do tecido urbano que gera uma 
dinâmica extensiva pelo território” (ANJOS, 2009, p. 166).  

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?acao=11&id=19170&tp=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4367.htmhttp:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4367.htm%3e.%20Acesso%20em12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4367.htmhttp:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4367.htm%3e.%20Acesso%20em12
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com o referido autor, são elas: as agregações24, as mutações25, os novos 

assentamentos26 e as urbanizações27.  

De todo modo, o que se verifica em relação à urbanização brasileira 

atualmente é uma reestruturação do espaço com a emergência de novas formas 

espaciais. Considerando-se a escala intra-urbana, a dispersão urbana vem alterando 

a morfologia urbana tradicional originando novas centralidades e novas periferias 

enquanto na escala interurbana e regional são perceptíveis os processos de 

desconcentração e reconcentração espacial da população, assim como das 

atividades econômicas e da informação  populacional sobre o território a exemplo da 

difusão da metropolização (SOARES, 2006). 

Não obstante a ênfase atribuída à prevalência da metropolização e 

crescimento das grandes cidades, analisando o recente processo de urbanização  

no Brasil, Castelo Branco (2006) chama atenção sobre o aumento constante das 

cidades intermediárias tanto em número quanto em população denotando 

transformações  no papel  e nas articulações destas no contexto regional, nacional e 

global.  

Estudos funcionais tomam por base contingentes populacionais para 

classificação das cidades em pequenas, médias ou grandes - adjetivações que 

conduzem à escala de grandeza - entretanto, sem desconsiderar  a significação 

desses dados, há que se ressaltar que eles não traduzem a dinâmica dos espaços 

urbanos, tampouco podem ser tomados como sinônimos de dada realidade. Sposito 

(2009, apud MAIA, 2010) argumenta que  adotar tais adjetivos no plano teórico-

conceitual torna-se inadequado diante da realidade plural das cidades pequenas e 

médias. Nesse mesmo sentido, Henrique (2010) infere que, além da referida 

classificação definindo as cidades como de porte médio ou pequeno, para a 

                                                           
24

Se dão a partir da adição de novos tecidos produzidos e adicionados espacialmente ao tecido 

tradicional da cidade, o que geralmente ocorre a partir dos loteamentos residenciais, das ocupações 
informais e das polarizações advindas dos centros comerciais, industriais e de serviços (ANJOS, 
2009); 
25

Referem-se às transformações decorrentes da implementação de projetos de intervenção, por 

exemplo, nos centros urbanos pioneiros, nas áreas portuárias e nos patrimônios arquitetônicos, 
resultando em novos cenários urbanos (ANJOS, 2009); 
26

Resultantes da nova lógica de produção do espaço no processo de urbanização, são 

representativos das novas necessidades não mais providas pelos centros tradicionais das cidades. 
Parques temáticos, shoppings centers e áreas destinadas a fins industriais, constituem exemplos 
(ANJOS, 2009); 
27

Expressam a demanda de novos territórios diferenciados do tecido urbano já consolidado variando 

de habitações de luxo a habitações de baixa renda (ANJOS, 2009). 
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apreensão do que seja uma cidade média, cabe entender as características, 

cotidianos, funções e formas desses espaços. Para esse autor,  

 
A leitura e a análise de uma cidade média, bem como de uma pequena, 
devem estar articuladas em diferentes escalas de análise, a partir de 
combinações particulares entre o tamanho demográfico, o plano morfológico 
e as funções e usos urbanos que as colocam em diferentes papéis e 
posições/situações (não hierarquicamente rígidas) na rede urbana 
(HENRIQUE, 2010, p. 46-47). 
 

 Os espaços dessas cidades são modificados morfologicamente, visto que 

continuamente recebem formas, objetos, conteúdos, problemas de diversas ordens 

como violência, disseminação do uso de drogas e pressão imobiliária; espaços que 

incorporando novas formas de vida urbana constrangem marcos simbólicos 

tradicionais; espaços que passam a consumir além dos objetos materiais “[...] signos 

da felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica etc” 

(LEFEBVRE, 1969, p. 62). 

Estudos acerca do quadro urbano brasileiro (CORRÊA, 2007; SPOSITO, 

2006, 2007a, 2007b; MAIA, 2009, 2010; SOARES, 2007-2008; HENRIQUE, 2010; 

MELO; SOARES, 2011; PONTES, 2000, 2006) valoram que embora apresentem 

similaridades faz-se necessário considerar as particularidades concernentes à 

estrutura e à dinâmica das cidades consideradas médias. Nesse sentido convém 

referenciar Sousa (2003, apud MAIA, 2010, p. 19): 

 
[...] Uma cidade média em uma região pobre, como o Nordeste brasileiro, 
tenderá a não apresentar comércio e serviços tão diversificados e 
sofisticados quanto uma cidade de mesmo porte em uma região mais 
próspera, com uma presença bem mais expressiva de estratos de renda 
médios, como o interior de São Paulo ou o Sul do país, por exemplo.    

  

 Pontes (2006), respeitando as substantivas transformações que ocorrem no 

sistema capitalista, com a passagem do fordismo para o pós-fordismo ou regime de 

acumulação flexível adota o critério econômico para a discussão acerca das cidades 

médias nordestinas. Essa autora considera que, 

 
[...] a cidade média seria um centro urbano com condições de atuar como 
suporte às atividades econômicas de sua hinterlândia, bem como 
atualmente ele pode manter relações com o mundo globalizado, 
constituindo com este uma nova rede geográfica superposta à que 
regularmente mantém com suas esferas de influência (PONTES, 2006, p. 
334). 

 
Portanto, diante da dificuldade conceitual relatada, não obstante a importância 

do critério demográfico - identificar o grupo ou faixa que contém as cidades médias –



87 
 

outros, como a estrutura interna e as relações externas devem ser valorizados. A 

expressão “cidades médias”, referindo-se àquelas que intermediam cidades maiores 

e menores, não deve tomar o lugar da expressão “cidades de porte médio”, que se 

relaciona ao tamanho demográfico (SPOSITO, 2007b). 

No espaço urbano, interações espaciais assimétricas favorecem 

determinados centros em detrimento de outros, por vezes, ampliando diferenças já 

existentes. Assim, esses centros definem seus papéis no contexto do espaço 

regional no qual se inserem. Conforme Trindade (2010) a organização espacial de 

uma cidade resulta de sua capacidade de influenciar certa porção do território 

através, por exemplo, da presença de serviços e funções destinadas ao atendimento 

da área sob sua influência e da rede de transporte que possibilite, além do 

desempenho de tal função, o estabelecimento de relações com o espaço rural e com 

o exterior, as quais guardam relação com a densidade técnica ali disponível.  

Nessa direção, em pesquisa realizada, Pontes (2006) ao analisar a 

composição de variáveis denotativas da intensidade de fluxos ou das demandas, da 

extensão ou alcance espacial da área de influência de cada cidade e da 

disponibilidade de equipamentos funcionais seleciona 21 cidades médias no 

contexto da região Nordeste, três delas pertencentes ao estado do Maranhão - 

Imperatriz, Caxias e Timon. Porém, observando essas cidades, no âmbito da divisão 

técnica e social do trabalho e sob a ótica dos critérios bens e serviços de baixa 

complexidade e bens e serviços de média e elevada complexidade, a referida autora 

atesta mudanças nas suas posições no território nas últimas décadas do século XX, 

classificando essa última cidade como Centro de Zona ou Centro Local. 

Em seu estudo, Pontes (2006) identifica dentre outras características comuns 

apresentadas por essas cidades, tendência à migração campo-cidade em virtude da 

estagnação de atividades primárias e crescente terciarização da economia, as quais 

se aplicam ao município de Timon. Destaca ainda graves problemas observados nas 

cidades estudadas como desemprego e pobreza, além dos pertinentes à saúde, à 

educação, ao saneamento básico e ao transporte urbano.  

Procurando reconhecer a posição da cidade de Timon na hierarquia da rede 

urbana brasileira e adotando por orientação o estudo divulgado no ano de 2007 pelo 

IBGE – Regiões de Influência das Cidades (REGIC) – observa-se que, 

contrariamente a tantas outras cidades sedes de municípios maranhenses esta não 

consta no quadro da rede urbana, disposto como “matriz das regiões de influência”, 
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no qual, considerando os critérios adotados ocuparia classificação semelhante à da 

cidade de Caxias (Ma), ou seja, Centro Sub-Regional A.  

 Entende-se que a explicação para tal procedimento metodológico reside nos 

pressupostos de Castelo Branco (2006) que ao realizar pesquisa no IBGE 

objetivando identificar as Áreas de Concentração de População para fins estatísticos 

adota o patamar de 350.000 habitantes para distinguir as grandes áreas urbanas do 

país, estabelecendo-o como o limite superior do universo das cidades médias e 

100.000 para o limite inferior dessa classe. Mas, ponderando sobre a centralidade, a 

autora argumenta “[...] justifica-se a não inclusão de cidades localizadas no entorno 

de regiões metropolitanas que embora tenham o tamanho populacional considerado, 

estão integradas à dinâmica metropolitana, e desta forma, não constituem cidades 

médias no sentido funcional [...]” (CASTELO BRANCO, 2006, p. 251) tendo em vista 

que pertencem „a uma área estruturada funcionalmente, com grau significativo de 

integração ou coesão interna‟ (SPOSITO, 2001 apud CASTELO BRANCO, 2006, p. 

251). São excluídas, portanto, cidades pertencentes às Regiões Metropolitanas, às 

Rides – caso de Timon – e às Áreas de Concentração de População.  

Feitas tais considerações a seguir retrata-se a implementação das políticas 

urbanas nacionais direcionadas para as cidades de porte médio, refletindo-se acerca 

dos rebatimentos destas na estruturação do espaço urbano de Timon. 

 

3.3 A cidade de Timon nas políticas urbanas nacionais 

 

 Conforme Dantas (2013), a partir da década de 1970 os estudos sobre as 

cidades médias adquirem notoriedade tanto no meio acadêmico quanto na 

elaboração de políticas públicas para fins de planejamento urbano e regional. Em 

razão do processo de concentração da produção e da riqueza, que trouxe como 

corolário o processo de migração, políticas de desconcentração urbano-regional 

voltadas para contenção de fluxos migratórios e minimização de problemas urbanos 

visam fortalecer cidades de porte médio. Apesar disso, com a crise econômica 

instaurada nos anos 1980 - e que se arrasta na década seguinte - medidas 

governamentais priorizam a estabilidade monetária em detrimento do 

desenvolvimento econômico regional desvirtuando a política de desconcentração de 

atividades em direção às regiões periféricas. Esse fato se agrava com o embate 

fiscal entre os estados pela consolidação de pontos de dinamismo em suas áreas de 
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atuação, contando com os subsídios proporcionados pela ação pública nos custos 

de implantação.  

 A inserção marginal da temática urbana em sucessivos planos nacionais – 

Plano Trienal (1963-1965); Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), de 1964 

a 1966; Plano Decenal (1967-1970); Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(PED), de 1968 a 1970; Metas e Bases para a Ação de Governo (MEBAG) de 1970; 

I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), de 1972 a 1974 - é retratada com 

descontentamento em variados trabalhos de técnicos e acadêmicos da área de 

planejamento urbano os quais advogam a necessidade de uma política urbana 

nacional (BRUNA; STEINBERGER, 2001).  

Muito embora a temática da política urbana nacional seja abordada de modo 

marginal nos planos citados acima, importantes pontos para a formulação de uma 

política de tamanha envergadura são neles evidenciados.  Nesse sentido, o 

atendimento a esses reclamos tem início em 1973 com a elaboração de um 

documento versando sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). 

Doravante, as informações relativas às políticas urbanas com foco nas cidades de 

porte médio estão em conformidade com Bruna e Steinberger (2001). 

O referido documento estabelece uma tipologia identificando quatro áreas de 

intervenção de uma política nacional de desenvolvimento urbano - aquelas 

classificadas como áreas de dinamização – e oferece subsídios para a formulação 

da política urbana nacional desenvolvida durante o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND).  

 Dentre as questões tomadas como pano de fundo para elaboração da referida 

política destaca-se o desequilíbrio do sistema urbano diante, i) da metropolização 

prematura; ii) da proliferação de grandes aglomerados urbanos e da pulverização de 

pequenas cidades sem um número de cidades médias suficiente para dar equilíbrio 

ao conjunto; além, iii) de uma distribuição espacial concentrada no litoral.  

As cidades de porte médio são contempladas por todas as estratégias 

regionais promovidas para melhor estruturação do sistema urbano. No Nordeste as 

prioridades são o crescimento das atividades produtivas, a melhoria da infra-

estrutura e dos equipamentos sociais nas capitais estaduais e pólos regionais e a 

dinamização dos núcleos urbanos regionais. 

A política urbana é implantada sob a égide da crise do planejamento 

desenvolvimentista, quando em meio às tentativas do Estado de situar o Brasil como 
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potência emergente, os esforços governamentais assumem duas direções: uma 

expansionista, com vistas à manutenção do acelerado crescimento econômico do 

período anterior e outra contencionista, que objetiva controlar a inflação. 

O espaço urbano é visto como palco de problemas a serem corrigidos pela 

política urbana do II PND, configurada como compensatória e corretiva, 

contrariamente à economia de mercado – que privilegia a concentração de 

investimentos nos grandes aglomerados urbanos. Nessa perspectiva, as cidades de 

porte médio constituem a base da estruturação de um sistema nacional mais 

equilibrado a partir da alteração da rede urbana.  

A política urbana subseqüente adota como estratégia a interiorização e 

desconcentração espacial das atividades econômicas, estabelecendo quatro tipos 

de centros urbanos – metropolitanos, de porte médio, de pequeno porte e núcleos 

urbanos de apoio. Aos centros de porte médio cabe papel de relevo quanto ao 

ordenamento territorial, competindo-lhes: “[...] propiciar a criação de novos pontos de 

desenvolvimento do território nacional, estimular a desconcentração de atividades 

econômicas e de população, criar novas oportunidades de emprego e reduzir as 

disparidades regionais” (BRUNA; STEINBERGER, 2001, p. 48).  

Em suma, no Brasil, considerando o contexto em questão, são formuladas 

oficialmente duas políticas urbanas nacionais, nas quais as cidades de porte médio 

desempenham papel fundamental, contando com instrumentos legais, financeiros, 

institucionais e programáticos, como o Programa de Cidades de Porte Médio 

(PCPM).   

Esse programa vigora por cerca de 10 anos, configurando três versões: i) a 

primeira - Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio (1976-79) ou Cidade de Porte 

Médio (CPM)/Normal; ii) a segunda – Projeto Especial de Cidades de Porte Médio 

(1980-81) ou CPM/Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) e, iii) a terceira, restrito à segunda versão (1982-86). 

O CPM/BIRD tem por objetivo realizar investimentos de impacto em cidades 

localizadas estrategicamente no território brasileiro, com previsão para execução em 

duas fases, sendo onze cidades médias na fase I – dentre elas Timon - e treze na 

fase II, a qual não chega a ser implantada. No total, a programação do CPM/BIRD 

compreende 996 (novecentos e noventa e seis) projetos direcionados para os 

componentes emprego e renda, infraestrutura e comunitária e administração 

municipal. 
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Para execução do CPM/BIRD são estimados US$ 200 milhões, dos quais o 

Banco Mundial repassa US$ 70 milhões, equivalente a 35% dos gastos totais. A 

União repassa – a fundo perdido – 70% dos recursos necessários a cada cidade, 

enquanto aos estados compete 30%.  

Consoante o exposto, questiona-se os investimentos públicos realizados na 

cidade de Timon no período da execução do CPM/BIRD, pois apesar de 

contemplada por projeto de tamanha alçada, vivencia situação de descaso, como 

retratado no estudo de Brito (2012), que faz referência à carta intitulada Timon 

desolada - de um morador da cidade, publicada em 06 de junho de 1986 no jornal “O 

DIA” (Teresina, ano 35, n° 8.130) - com o seguinte conteúdo: 

 
Sr. Editor,  
Residente há muitos anos em Timon, e lembrando-me de que este jornal 
tem informado tanto sobre os benefícios feitos pelos governos municipais 
como sobre o estado de abandono em que se encontram muitos 
logradouros desta cidade, venho dar conta justamente desse aspecto 
desolador, que é a absoluta precariedade das ruas e avenidas. 
A situação é lastimável. Timon parece mais uma cidade velha, e por que 
não, entregue ao seu próprio destino. As ruas estão em péssimas situações, 
há buracos por toda parte, o calcamento encontra-se danificado e ninguém 
parece se dar conta disso.  
Na verdade, nossa pequena cidade está muito estragada. Os próprios 
moradores parecem não ligar para a aparência dos logradouros. Há muros 
e paredes sujas e quanto mais o tempo passa, mais triste fica Timon, com 
seu horrível aspecto. 
A cidade parece ter sido castigada. E não é pra menos. Há anos a 
população usa Timon, que, no entanto, não é cuidada. Para falar do estado 
de conservação dos logradouros, todos os timonenses e visitantes sabem 
que as ruas e avenidas estão em péssimas situações.  
Logo na entrada da cidade, pela ponte João Luís Ferreira, o piso encontra-
se esburacado, tornando o acesso difícil e até mesmo perigoso. Há buracos 
tão grandes no chão, em outros locais, que os carros andam na contramão, 
a fim de se desviarem.  
É preciso que a administração municipal desta cidade se dê conta dos 
problemas e comece a encará-los, o mais rápido possível. Se os recursos 
do Município (sic) forem poucos, é preciso que se firme convênio com o 
governo estadual do Maranhão. O importante é que Timon não fique 
desolada (IRAPUÃ S. da SILVA apud BRITO, 2012, p.43).  

  

Mereçe questionamentos também, a própria execução do CPM/BIRD, pois de 

acordo com Bruna e Steinberger (2001), em 1987, a despeito da decisão de não dar 

continuidade ao CPM/BIRD, o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(MHU) apenas beneficia com pequeno volume de recursos, 11 cidades 

médias/aglomerações urbanas com  obras de infraestrutura e melhoria institucional. 

Os resultados alcançados pelo PCPM aquém dos pretendidos pelas políticas 

de desenvolvimento urbano e regional no período despertam a seguinte indagação: 

a importância atual das cidades médias, em especial da cidade de Timon, teve como 
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determinante essas políticas ou está relacionada a processos vinculados à dinâmica 

da acumulação de capitais e aos interesses de agentes sociais locais que ao longo 

de tempo consistem num movimento próprio dotado de autonomia e dependente de 

processos mais amplos? 

Planta-se essa reflexão sem a pretensão de apontar os responsáveis pela 

então situação da cidade de Timon, chamando-se a atenção para o seu notável 

crescimento populacional e consequente expansão do tecido urbano 

desencadeando dentre outras transformações, i) surgimentos de novos bairros, 

carentes de equipamentos urbanos básicos; ii) construção de escolas; iii) incremento 

do comércio e das atividades administrativas e,  propagação do tráfico e uso de 

drogas. Talvez a avaliação dos resultados do CPM/BIRB mereça um estudo 

específico, pois cotejando as avaliações do programa realizadas pelo Banco 

Mundial, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAU/USP) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento  Urbano (CNDU), 

constantes no estudo de Bruna e Steinberger (2001) são percebidas grandes 

disparidades nos pareceres de tais órgãos.  

No final do século XX, com as mudanças  na economia mundial, destacando-

se  a internacionalização dos fluxos de capitais com consequentes impactos na 

organização da produção, há uma retomada da valorização das cidades médias  

como fator de equilíbrio para as redes e hierarquias urbanas, assim como o 

exercício das funções de relação e intermediação com as grandes cidades, com as 

pequenas cidades e com o meio rural.  

Inserida no contexto das transformações do sistema capitalista observa-se 

crescente complexificação funcional da cidade de Timon. Tendo seu crescimento 

populacional intensificado, não obstante a prevalência da dependência da capital do 

Piauí - em  especial quanto ao mercado de trabalho e prestação de serviços de 

saúde e educação - emergem interações que a articulam a centros urbanos de 

distintos tamanhos e localizações regionais. 

Defende-se então o presuposto que Timon cumpre papel intermediário na 

rede urbana brasileira, a um só tempo atraindo fluxos migratórios e retendo a 

migração para as metrópoles. Parte de um Brasil não metropolitano em que se 

destaca a existência de centros urbanos com altos índices de crescimento 

populacional, a referida cidade, ao contrário de outras, não tem sua expansão 

urbana motivada pela modernização da agricultura; ou mineração; ou pelas 
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especializações produtivas; tampouco pelas atividades turísticas ou de lazer – a 

exemplo dos fatores mencionados por Bessa (2005) - sobressai-se no segmento do 

setor terciário, característica das cidades médias analisadas no estudo de Pontes 

(2006) 

Lembrando Santos (2008), Timon corresponde a uma das facetas do novo 

Brasil urbano, passando por mudanças no seu conteúdo e formas  de uso do espaço 

que expressam uma estrutura social crescentemente complexa e diferenciada, ou, 

dito de outra forma, que consistem em reflexo, meio e condição social. 

Transformações que não são proporcionalmente acompanhadas de investimentos 

em infraestruturas urbanas e políticas urbanísticas de regulação da produção do 

espaço urbano.  

No já avançado começo de século XXI a cidade de Timon tem seu 

crescimento econômico predominantemente vinculado à concentração e 

diversificação de atividades comerciais – merecendo destaque a comercialização de 

materiais de construção civil - e de cunho administrativo, aliadas à ampliação do 

consumo. O setor industrial conta com a presença de três importantes  indústrias 

cerâmicas: a Barro Forte, a Livramento e a Santo Antonio. Desse modo, ainda que 

sofra influência de Teresina, com esta mantém interações socioespaciais e 

econômicas constantes.  

Com a quase estagnação de atividades primárias no município de Timon e a 

aceleração da urbanização, as relações dicotômicas antes existentes entre as áreas 

urbanas e rurais não mais representam de forma adequada a realidade. As inter-

relações campo-cidade  intensificam-se cada vez mais e com isto a linha que 

estabelece o perímetro urbano municipal consiste num mecanismo de separação 

cada vez mais grosseiro do ponto de vista socioespacial. 

Portanto, rural e urbano em Timon coexistem como par dialético que, 

comportando a diversidade se interpenetram de modo singular, haja vista limitações 

do espaço rural quanto à produção agropecuária, que por isso mesmo se tornam 

geradoras de dependência daquele em relação a este até mesmo para aquisição de 

alimentos básicos.  

A seção seguinte trata da expansão urbana no município de Timon. Para 

tanto, desenvolve-se uma retórica retrospectiva entremeada de vieses inerentes 

a/intervenientes esse/nesse processo como a posição de Timon na hierarquia 

urbana estadual e nacional e na divisão interna do trabalho; a inter-relação Timon-
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Teresina; projetos e ações relacionados ao agronegócio no estado e os 

subsequentes impactos nas atividades econômicas do município; os reflexos do 

beneficiamento e comercialização do arroz para o crescimento urbano e as 

deficiências infra-estruturais e relativas ao planejamento urbano. Faz-se ainda 

alusão ao recente incremento verificado nas últimas décadas na economia do 

município, principalmente a partir do crescimento do comércio varejista e atacadista 

e das atividades administrativas.  

 

3.4 Timon: expansão urbana e crescimento econômico nos contextos estadual 

e nacional 

 

Nas últimas quatro décadas vêm se consolidando no município de Timon, 

como no Brasil em geral, um rápido e intenso processo de urbanização. Todavia, a 

apreensão da singularidade desse processo parte da análise da dinâmica da 

urbanização no contexto regional-nacional, pesando-se as inter-relações múltiplas e 

as forças atuais expressas na forma territorial urbana. Assim, admite-se que os 

dados expostos a seguir acerca do crescimento da população e do sistema urbano 

no qual se insere o referido município resultam de circunstâncias históricas, 

econômicas, políticas e sociais que remetem à divisão social e territorial do trabalho.  

De acordo com Ferreira (2011) de 1950 a 2014 o número de cidades no 

Maranhão evolui de 72 para 217, conforme atesta o Quadro 1. Dentre essas, Timon, 

situada no leste do estado, vem conquistando posição de destaque no contexto 

estadual ocupando a 7ª posição em 1970, a quarta em 1980 e a terceira desde os 

anos 1991 em número de habitantes, como se confere no Quadro 2.   
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Quadro 1 – Crescimento no número de cidades maranhenses (1822-2010) 

Fonte: Ferreira (2011); IBGE (2014) 

 

Quadro 2 – Maranhão: nominata das principais cidades quanto ao tamanho 
demográfico (1950-2010) 

Posição 

na rede 

urbana 

 

1950 

 

1960 

 

1970 

 

1980 

 

1991 

 

2000 

 

2010 

1ª São Luís São Luís São Luís São Luís São Luís São Luís São Luís 

2ª Caxias Caxias Impera 

triz 

Impera 

Triz 

Impera 

triz 

Impera 

triz 

Impera 

triz 

3ª Pedreiras Bacabal Caxias Caxias Timon Timon Timon 

4ª Codó Codó Bacabal Timon Caxias Caxias Caxias 

5ª Ribamar Pedreiras Codó Bacabal Bacabal Codó Codó 

6ª Rosário Impera 

Triz 

Pedreiras Santa 

Inês 

Codó Bacabal Paço do 

Lumiar 

7ª São 

Bento 

Carolina Timon Codó Santa 

Inês 

Açailândia Açailândia 

8ª Viana Coroatá Ribamar Pedreiras Açailândia Santa 

Inês 

Bacabal 

9ª Coroatá São 

Bento 

Coroatá Pinheiro Barra do 

Corda 

Balsas Santa 

Inês 

10ª Bacabal Timon Pinheiro Barra do 

Corda 

Pinheiro Barra do 

Corda 

Balsas 

     Fonte: Ferreira (2011, p. 03) 

 

Considerando a escala estadual no período compreendido entre 1950 e 2010, 

no Maranhão como no restante do Brasil há uma sobreposição da população urbana 

Período N° de cidades 

1822 12 

    1889 50 

1950 72 

1970 90 

1980 130 

1991 136 

2000 217 

2010 217 
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em relação à rural, fato que também pode ser verificado no município de Timon, 

conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 Timon: população rural e população urbana (1960-2010) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico do Maranhão 1960-1970-1980-1991; Censo 
Demográfico 2000-2010.  
 

Em 2010, de acordo como o Censo Demográfico (IBGE) 63,07% da 

população maranhense reside nas cidades. No caso do município de Timon, no 

período de 1970 a 1980, a população urbana se sobrepõe à rural e em 2007 alcança 

88,27% de urbanização (FERREIRA, 2011; MDA, 2010). Somente nas duas últimas 

décadas a taxa de urbanização no município cresce 2,84% (ATLAS, 2013). A tabela 

a seguir apresenta dados do estado do Maranhão e do município de Timon 

referentes ao crescimento da população. 

 

Tabela 6 - População urbana e rural do estado do Maranhão e do município 
de Timon (1960-2010) 

Período     Maranhão      Timon         Maranhão       Timon        Maranhão        Timon 

                 População    População   População    População   População    População 

                    Total            Total            Urbana         Urbana          Rural             Rural 

1960         2.447.371     28.616          442.995          7.723        2.034.373       20.893 

1970         2.992.686     36.893          752.027        16.041        2.240.886       20.852 

1980         3.996.404     74.460       1.255.156        55.579        2.741.248       18.881 

1991         4.930.253   107.394       1.972.421        90.759        2.957.832       16.635 

2000         5.638.381   129.147       3.355.577      112.512        2.282.804       16.635 

2010         6.574.789   155.460       4.147.149      135.133        2.427.640       20.327 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico do Maranhão 1960-1970-1980-1991; Censo Demográfico 2000-
2010. 
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Ferreira (2011) associa a importância conquistada pela cidade de Timon à 

proximidade da capital do estado do Piauí. Nesse sentido, Scarlato (2003) lembra 

que o surgimento e o crescimento de uma cidade guarda estreita relação com a 

posição do seu sítio comparativamente aos espaços vizinhos. De fato, a partir de 

meados dos anos 1960, muitas famílias se deslocam do campo para a sede do 

município timonense em virtude não apenas do preço da terra que se apresenta 

barato relativamente ao da cidade de Teresina, mas também pela proximidade 

geográfica em relação a esta capital, que oferece melhores condições de educação, 

tratamento de saúde e outros serviços, como se pode confirmar pelos depoimentos 

seguintes: 

 

“Vim para Timon em 1965, botei os filhos pra estudar, nesse tempo só era 

duas escolas primárias, mais tarde foram estudar o ginásio em Teresina. 

Lá no interior não tinha estudo, o mais que existia era uma professora pra 

desarnar os menino”  (Ator Social A). 

“A vinda para cá foi por que tinha os meninos precisando de estudo. A 

mais velha estudava na casa do padrinho, se tiver uma doença de 

qualquer um num há o que fazer” (Ator Social C). 

 

O exposto permite compreender que as condições de articulação territorial 

com outras localidades podem interferir no crescimento das cidades. Sem 

desvalorizar o argumento de Ferreira (2011), infere-se que a importância da cidade 

de Timon também se justifica: i) pela posição conquistada pelo Maranhão no cenário 

nacional durante os anos 1970-1980 na rede de produção-comercialização-

circulação do arroz, da qual participa o referido município e, ii) pelos processos de 

industrialização e urbanização intensificados em todo o país – o primeiro com 

notoriedade no Centro-Sul - nas décadas de 1960-1970, que repercutem 

sobremaneira no espaço rural por desencadearem a migração campo-cidade. 

De acordo com o “Ator Social E”, 

 

“Depois que eu comprei casa em Timon, muitas outras famias também se 

mudarum pra  cidade. Nesse interior aí tava cada vez mais dificultoso, 

mas eu botei roça até muito tempo. No fim, eu já num tinha mais 

agregado ... ninguém mais dava um dia de serviço, meus menino, minhas 

menina, nunca trabaiaru no eito. Só num trabaei mais de roça porque num 
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tinha com quem contar. E assim foi com muita gente. Teve muita famía 

que botou um dois menino na casa dum parente ou conhecido pra estudar 

e ficou pelejando com a roça até que largou de mão e vei pra cá. Agora 

que os menino tão encaminhado ... cada um cuidando do que é seu, eu 

comprei outro pedaçim de chão e tou lutando ... já tou aposentado ... mas 

a casa daqui da cidade num boto à venda. Foi um ricurso que ganhei e 

vou deixar”.  

 

Assim, desde os anos 1980, no município de Timon elevadas taxas de 

urbanização confirmam a ascensão desse processo em todo o Maranhão, do qual 

decorrem vários problemas: i) déficit habitacional; ii) carência na rede de 

abastecimento de água; iii) insuficiência de cobertura da rede coletora de esgoto28; 

iv) crescente elevação do índice de exclusão social29 e, v) ocupação de áreas 

impróprias (FERREIRA, 2011). 

Inserida nesse contexto, a cidade de Timon também possui condições infra-

estruturais deficitárias, historicamente gestadas a partir da lógica da formação, 

desenvolvimento e acumulação capitalista, mediada pela intervenção do Estado que 

atende de forma desigual e combinada aos interesses capitalistas nacionais e 

estrangeiros. Retratar a evolução do processo em questão remete à política 

desenvolvimentista iniciada nos anos 1950 e ao processo de industrialização 

centrado no Centro-Sul do país que se intensiva a partir desse período. 

Na década seguinte, tendo em vista o enfrentamento de graves problemas 

socioeconômicos e políticos nas demais regiões em paridade com a política 

referenciada o Estado viabiliza a criação da SUDAM e da SUDENE para atuação, 

respectivamente, no Norte e no Nordeste do país. Ações concentradas por meio de 

incentivos fiscais e creditícios, infraestrutura e apoio à implantação de pólos 

industriais em capitais como Salvador, Recife e Fortaleza a fim de descentralizar o 

eixo Sul-Sudeste, representam uma alternativa para a expansão do sistema 

capitalista em consonância com os interesses do capital internacional. A busca por 

vantagens locacionais leva à concentração geográfica do capital e a um 

desenvolvimento desigual no espaço em que o Nordeste assume o papel de zona 

periférica consolidando a divisão territorial do trabalho. 

                                                           
28

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) atestam que apenas 11,5% dos 

domicílios são atendidos em 2009. 
29

Segundo Ferreira (2011) passou de 0,219 em 1960 para 0,197 em 2000. 
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No seio dessa política, os estados do Maranhão e do Pará constituem alvo de 

ações e projetos voltados para a exploração de recursos naturais, de colonização e 

povoamento e de segurança nacional30 dos quais decorrem significativas 

transformações espaciais. Sob o pretexto da industrialização da Amazônia para 

ocupação e integração, o capital estrangeiro supre suas necessidades de produtos 

naturais uma vez esgotadas reservas naturais na Europa, no Japão e nos Estados 

Unidos (DURANS, 2007).  

Com o desenvolvimento desses e de outros projetos o Maranhão se insere na 

nova divisão internacional do trabalho como espaço de transnacionalização do 

capital. Contudo, como afirma Durans (2007) essas mudanças proporcionam mais 

prejuízos que benefícios à população trabalhadora: são desapropriações de 

lavradores, pescadores, oleiros; devastação de matas e dizimação de animais 

silvestres, dentre outros problemas.  

No referido estado também ocorrem mudanças substanciais nas 

microrregiões dos Gerais de Balsas e de Chapadinha tendo como lastro, além 

aparelho estatal, a presença de grupos de status econômico elevado. Nesses 

espaços a exploração das terras para o desenvolvimento do agronegócio desde as 

décadas de 1970-80 reorganiza o espaço urbano dos municípios. O avanço da 

fronteira agrícola a partir da agricultura moderna leva a uma ampliação do 

dinamismo das áreas urbanas que se voltam para o atendimento das demandas dos 

bens e serviços especializados para a ação produtiva que ali se desenvolve. Além 

disso, a periferização urbana acelera mediante o crescimento da pobreza. 

De acordo com a literatura consultada para elaboração desse estudo, Timon 

não é contemplado pelos projetos mencionados. Diferentemente das áreas onde se 

desenvolve o agronegócio, nesse município, o processo de urbanização é motivado, 

principalmente, pela transferência de população do campo para a cidade em virtude 

da já apontada proximidade da capital do Piauí, da precariedade de equipamentos 

técnicos no campo; da ineficácia de políticas para esse setor nessa região do estado 

e da quase total desassistência do Estado em relação à saúde e educação. 

                                                           
30

A exemplo do Projeto de Povoamento do Maranhão de 1962, subordinado à SUDENE; do Projeto 

Pioneiro de Colonização (PPC) da alçada do governo estadual, originado do projeto político 
“Maranhão Novo” (1966-1970); do PGC, de 19.11.1980, implantado pela então CVRD e do Centro de 
Lançamento de Alcântara (CLA), criado pelo Decreto n° 88.136/1983, com operações iniciadas em 
1989, sob a subordinação do Ministério da Aeronaútica (DURANS, 2007).  
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Sem embargo, os fatores apontados colocam o referido município em 

desvantagem frente a outros contextos no estado e no país, onde a expansão do 

agronegócio é responsável por transformações no espaço e na sociedade rural e 

urbana.  

De qualquer modo, a partir da década de 1970, o Maranhão, assim como o 

Nordeste, passa a se integrar às regiões mais desenvolvidas como produtor de 

insumos básicos. Novas articulações com a dinâmica do país são desencadeadas, 

revelando-se um movimento aparentemente contraditório de estreitamento das 

relações econômicas sob uma perspectiva nacional, ainda que permaneçam 

características definidoras da identidade regional (ARAÚJO, 2005). Segundo Feitosa 

e Ribeiro (1995) apud Durans (2007) em torno de 1.030 empresas de pequeno e 

médio porte se instalam no estado no período de 1981 a 1990 com atuação no setor 

industrial graças a investimentos procedentes do capital comercial e agroexportador 

local, de grandes capitais de outras regiões, do capital estatal e do capital 

internacional.  

Nesse contexto, na cidade de Timon, em geral, a partir do lucro derivado dos 

pequenos comércios ali estabelecidos, são instaladas diversas usinas de 

beneficiamento de arroz, de médio e pequeno porte que processam o chamado 

“arroz comum”. “Usinas de beneficiamento de médio porte são encontradas tanto em 

pequenas quanto nas grandes cidades; utilizam baixa tecnologia para descascar o 

arroz e vendê-lo em sacos de 60 kg” (BOCLIN; DOURADO, 2008, p. 48). Outro 

serviço prestado pelos chamados “usineiros” é a guarda dos sub-produtos – farelo e 

quirela (ou quirera)  - que são vendidos como ração para animais. Localmente a 

quirela utilizada para alimentação de porcos, recebe o nome de “cuim”.  

O produto é comercializado na própria região, mas como já ressaltado 

anteriormente abastece também outros estados nordestinos e do Centro-Sul do 

país. A descapitalização dos usineiros torna inviável a modernização da estrutura de 

beneficiamento, exceto de duas usinas relativamente grandes - pertencentes às 

famílias Bringel e Guimarães - que se sobressaem na região. Porém, mesmo que de 

modo incipiente, a atividade integra a cadeia de produção-comercialização-

circulação do arroz, contribuindo para intensificação do processo de urbanização e, 

sobretudo, para os cofres municipais a partir do recolhimento de impostos.  

No município de Timon, os maiores no ramo de beneficiamento do arroz, 

também industrializam derivados deste produto e do milho que se tornam 
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conhecidos regionalmente. Nesse período – aproximadamente de 1975 a 1985 – o 

funcionamento de considerável número de usinas de beneficiamento de arroz de 

pequeno porte, contribui para o fortalecimento do município na conjuntura estadual.  

Afirma o “Ator Social A, 

 

“Eu foi um que me enchi de corage e comprei usina ... máquina de pilar 

arroz ... tive muito medo de num dá certo ... família grande, tudo dependia 

de mim. Foi nesse ramo que consegui algum ricurso ... mas roça eu botei 

até tanto tampo. O arroz do Timon sempre foi fraco ... pouco. Era priciso 

comprar noutros lugares, municípios. Nesse tempo tinha muita 

persiguição de cobrança de imposto. As coisa foram milhorando ... eu  

também pilava pra outros que plantavam arroz, tanto pro consumo deles, 

como pra venda. Nesse tempo eu comprei um camiãozin e dos onze filho, 

só não estudou quem num quis. No passar os anos a venda do arroz foi 

ficano fraca ... ninguém queria mais nigociar ... o arroz do interior 

desapareceu. Eu ... parece que eu fui ficano broco ... hoje a máquina ta 

se desmanchando com sol e chuva ... ninguém se interessa de comprar”. 

 

O período que o “Ator Social A” considera promissor em termos de 

comercialização do arroz equivale àquele em que, o município de Timon ocupa uma 

posição hierárquica de subordinação na rede urbana nacional através da 

especialização funcional que articula a produção-beneficiamento-comercialização do 

produto local ao mercado regional e nacional, refletindo a divisão territorial do 

trabalho. Mas essa rede urbana da qual participa é também uma condição para a 

divisão territorial do trabalho. Desse ponto de vista, o município constitui um ponto 

no espaço geográfico que se apropria do excedente da produção de arroz, 

controlando-a. Assim, tornam-se viáveis as funções de comércio varejista e 

atacadista, desenvolve-se o setor industrial com indústrias de pequeno porte, além 

do transporte e da armazenagem.  

O lucro extraído do setor incrementa a economia com geração de empregos – 

ainda que não formalizados – melhoria das habitações e diversificação no ramo do 

comércio, reclamando, por sua vez, investimentos infraestruturais na cidade. Não 

fugindo à regra do contexto estadual, a administração municipal não corresponde às 

necessidades da expansão urbana relacionada à atividade, tampouco ao 
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crescimento populacional, seja pela distância da capital do estado, o que dificulta a 

fiscalização dos investimentos públicos; seja pela ausência de fiscalização e de 

cobrança por parte da população, em sua maioria com baixo grau de instrução. 

Resulta dessa conjuntura, um quadro de desassistência governamental que alimenta 

forte dependência em relação à capital do Piauí. 

No referido município, o processo de comercialização da produção agrícola 

do arroz, do qual participam numerosos intermediários compondo uma cadeia 

urbana de comercialização envolve grande complexidade. São vários intermediários 

até que o produto chegue ao consumidor final, sempre a um preço bastante superior 

àquele praticado pelo produtor rural. Em outros termos, comungando com Corrêa 

(2006), a cadeia de comercialização de produtos agrícolas se converte em cadeia 

urbana de extração de lucros comerciais, completando o primeiro ciclo de 

exploração do campo pela cidade que se caracteriza pela extração citadina, via rede 

urbana, sobre o mundo rural.  

De acordo com Corrêa (2006), o segundo ciclo de exploração inicia com o 

investimento de capitais procedentes dos grandes centros urbanos, no campo e nas 

pequenas cidades. Por um lado, ocorrem investimentos realizados por grandes 

empresas via projetos agropecuários ou industriais; por outro, empresas industriais 

difundem um novo produto e controlam quanti-qualitativamente a produção. Mas, a 

efetividade do processo se dá com a participação de instituições de assistência, de 

extensão rural e de financiamento bancário. Nesses termos, a modernização da 

agricultura interfere na relação campo-cidade – envolvendo a rede urbana – e 

provoca rebatimentos no espaço rural, dentre outros, a diminuição das necessidades 

de força de trabalho no campo e conseqüente liberação de excedentes rurais rumo 

às periferias das metrópoles e às fronteiras agrícolas.  

 Em relação aos pressupostos contidos no parágrafo anterior, estabelece-se 

uma analogia com a situação descrita apenas no que se refere ao processo 

migratório campo-cidade que ocorre em Timon na passagem da década de 1970 

para 1980, pois esse movimento não sendo motivado pela modernização da 

agricultura do município relaciona-se mais às mudanças conseqüentes da 

generalização do modo capitalista de produção no campo em outras regiões do país 

– inviabilizando a concorrência de pequena produção ali predominante - e aos 

processos de industrialização-urbanização mais intensos no Centro Sul, exercendo 

atração sobre a população das demais regiões.  
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Em geral as cidades apresentam diferentes tipos de espaço em conformidade 

com a atividade predominante. No caso de Timon, o uso residencial – justificado 

pela proximidade da capital do Piauí - se sobressai por longo espaço de tempo. O 

tímido comércio enublado pelo de Teresina (Pi) - mais desenvolvido - ao longo dos 

anos 1970, se restringe às quitandas situadas no mercado “Central” - o São José, 

localizado na área central e único da cidade –  e outras espalhadas pelas ruas 

consideradas de menor importância no espaço urbano. No mercado Central também 

funcionam modestos restaurantes, lanchonetes e bares e no seu entorno se 

localizam simplórias pensões. É nessa área que se concentram a prefeitura 

municipal, as poucas escolas, o cartório, a igreja etc.  

Por toda a década de 1970, Timon conta com poucos equipamentos urbanos. 

Serviços básicos como abastecimento de água encanada e fornecimento de energia 

elétrica ainda são realizados de modo precário no perímetro urbano do município, 

situação que permanece por toda a década de 1980, especialmente na primeira 

metade.  A lembrança da maioria das ruas sem pavimentação nesse período 

permanece viva na memória da autora desse estudo, na época residente no bairro 

São Benedito, um dos mais antigos da cidade.  O “ator Social A” descreve a 

paisagem da cidade no período em questão: 

 

“Tenho de lembrança que nesse período o que existia na cidade era 

pouco. Mais pro começo da década era só um ônibus de linha pra 

Teresina – todo mundo ia pra capital de canoa ou barca que saia de dois 

pontos de travessia de Timon;31 tinha a sede da prefeitura, duas lojas de 

venda de tecido, um mercado público e só um posto de gasolina; tinha já 

uma usina de pilação de arroz; só tinha água encanada e luz elétrica no 

centro da cidade. Muita gente pegava água em chafariz, que tinha uns 

dois e em muitas casa (sic) tinha poço. Tinha ainda a Praça São José e a 

Igreja São José32; o cemitério S. José; a Delegacia; a Coletoria 

Estadual33, um hospital, um consultório médico particular; tinha também 

uma estação ferroviária e dois cartórios. Só era uma rua de calçamento 

                                                           
31

O sujeito pesquisado se refere aos pontos de embarque, um deles conhecido como “passagem do 

Nei”. As canoas a remo e as barcas não ofereciam segurança, mas não há relatos de acidentes. 
32Igreja de culto católico, bastante freqüentada, tinha como pároco o Padre Delfino que foi chefe 

político por muitos anos. 
33

Trata-se do órgão de arrecadação de impostos no município no período em questão.  
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de pedra no centro da cidade, o resto das ruas era de chão. As casas 

mais bem construídas, dos ricos, era também no centro. Já chegando no 

fim da década de 1970  em Timon já tinha quatro escolas primárias: 

Urbano Santos, Padre Delfino, Centro Artístico e o Sarney;  e uma 

ginasial, o Bandeirante, mais um posto de gasolina, duas farmácias e os 

Correios”.  

 

“Timon era uma cidade muito atrasada. Em tudo se dependia de Teresina. 

O divertimento era só os festejos em março e de junho ... vinha pra cá os 

circos; a praça depois da missa de sábado à noite e domingo de manhã; 

as coroas do Parnaíba e as peladas de futebol nos campos que a gente 

da cidade era quem construía.  Quando chega o começo da década de 

1980 aumenta o fornecimento de água e energia elétrica, mandaram 

aterrar os poços, mas era um sofrimento a falta d’água e luz, faltava mais 

água do que luz. Aí também aumentou o tanto de comércio, usinas de 

pilar arroz34, mais escolas de primário e ginásio forum construídas – como 

o Clodomir Millet, o Firmo Pedreira, o Aluísio Azevedo, o da Costa e Silva 

no Parque Alvorada - chegou o segundo grau35. Eu sei que tinha uma 

biblioteca. Ainda não tinha calçamento em todas as ruas; começa a 

funcionar também um hospital público36”. 

 

Santos (2007b, p. 47), ao tratar desses mesmos aspectos afirma “Apesar de 

toda essa problemática da cidade, ignora-se a existência de algum movimento social 

em Timon que lutasse contra as precárias condições de vida da população” 

transparecendo a ideologia que alimenta a sociedade, especialmente a nordestina, 

no período da ditadura militar (1964-1985), ou seja, a especificidade histórica. Do 

relato do antigo morador é possível aprender que a paisagem geográfica descrita 

revela “[...] os antagonismos e as contradições inerentes ao processo de produção 

do espaço num determinado momento histórico” (CARLOS, 2001, p. 42). As 

melhores habitações, as ruas de calçamento, o fornecimento de água e energia 

                                                           
34

O entrevistado relata a existência de aproximadamente oito usinas de beneficiamento de arroz no 

perímetro urbano de Timon, sendo duas de reconhecida importância no município.  
35

O Centro de Ensino de 2° Grau “Jacira de Oliveira e Silva” atualmente uma escola de referência no 

estado do Maranhão, foi a primeira escola com atuação nesse nível de ensino – hoje correspondente 
ao ensino médio - no município, com início de funcionamento no ano de  1981. 
36O referido hospital recebeu o nome de Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco. 
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elétrica presentes apenas no centro da cidade, condições essas interligadas ao 

movimento de reprodução do capital, expressam que o espaço se reproduz 

desigualmente.  

Além das escolas acima mencionadas, segundo  narrativa de um dos sujeitos 

pesquisados por Brito (2012) - o Sr. Venâncio Lula - outras foram construídas em 

Timon entre 1970 e 1986: Clodomir Milet, Duque de Caxias, Enoque Moura, Odilo 

Costa, Firmo Pedreira, Humberto Castelo Branco e Artur da Costa e Silva, 

justificando que a cidade, nesse período, foi marcada por intensas transformações  

espaciais. Comungando com o referido autor, a localização desses 

estabelecimentos de ensino distantes do centro da cidade relaciona-se ao 

crescimento da população urbana e consequente demanda pelos serviços urbanos.  

 Como é possível observar (conferir Tabela 6, p. 95) enquanto a população 

rural do município apresenta um decréscimo de 1970 a 1980, a população urbana 

sofre um acréscimo considerável nesse mesmo intervalo de tempo, denotando que o 

crescimento demográfico é um dos aspectos flagrantes da urbanização brasileira. 

De 20.852 habitantes (56,52%) em 1970 a população rural passa para 18.881 

(25,35%) em 1980; já a população urbana, equivalente a 16.041 habitantes (43,47%) 

em 1970 passa para 55.579 (74,65%) em 1980. Essas modificações quanto à 

distribuição espacial da população não se explicam como já ressaltado, pela 

modernização das práticas agropecuárias – resultando na dispensa de mão-de-obra 

- tampouco pelo peso das atividades industriais na cidade. 

Referente a esse contexto, nas décadas de oitenta e noventa do século XX 

dois movimentos caracterizam a urbanização brasileira: i) a metropolização apoiada 

na industrialização, com consequente concentração populacional e de recursos em 

pontos do território e, ii) a expansão da urbanização no interior do país ocasionando 

tanto o surgimento de novas cidades, quanto o crescimento populacional daquelas já 

existentes.  

No município de Timon, o contingente populacional oriundo do campo, que 

não se desloca para outras regiões do país em busca de trabalho e de melhores 

condições de vida se concentra na cidade, podendo sobreviver: i) do pequeno 

comércio varejista – no caso das quitandas; ii) das  atividades informais; iii) do setor 

terciário na vizinha cidade de Teresina (PI) e, iv) do trabalho desenvolvido na 

administração pública. Existem ainda aquelas famílias cujo sustento provêm de 
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familiares que migram para outras regiões e outras que mantêm os filhos na cidade, 

mas permanecem com vínculos com a terra, dela retirando o sustento.  

Com essa mudança no perfil demográfico de Timon cresce a demanda por 

alimentos e serviços – educação, saúde, habitação, saneamento. Expande-se 

rapidamente o tecido urbano, porém de forma desordenada, sem implantação da 

necessária infra-estrutura por parte do poder público. A esse respeito, retoma-se do 

trabalho de Santos (2007b, p. 36) o depoimento do ex-prefeito Sr Luís de Sousa 

Pires que governa o município de 1977 a 1982 e de 1989 a 1992: 

 
Timon é uma cidade que cresce muito, mas cresceu desordenada. Ela 
nunca teve um plano urbanístico, Plano Diretor, como uma cidade bonita. 
Logo, é uma cidade velha, que nunca teve recurso pra se construir uma 
condição bonita, vamos dizer assim, urbanizar ele, com bons alinhamentos, 
as ruas limpas, bem novas. Timon nunca teve recurso pra isso. 
 

Na década de 1980 e começo dos anos 1990, caracterizando-se pelo 

crescimento populacional e expansão urbana de modo expressivo, diante das 

consequências comuns observadas nos espaços urbanos em que há ausência ou 

ineficácia quanto ao planejamento, Timon além do estigma de “cidade dormitório”37  - 

em função do grande número de pessoas que trabalha em Teresina (PI) durante o 

dia e para lá retornam à noite para dormir – recebe o de “cidade sem lei”38. Em 

relação a esse segundo atributo, retoma-se o argumento de Santos (2007b, p. 92):  

 
Consideramos que, nos anos 1980, houve um acentuado grau de 
dizibilidade pelos jornais teresinenses, que tornou visível, a „naturalização‟ 
da violência em Timon. Entretanto, os registros criminais sobre a violência 
nesse município negam essa „naturalização‟ e além disso, essa idéia não é 
compartilhada pelos entrevistados timonenses dessa pesquisa. Ao 
contrário, eles afirmam que a cidade era pacífica até a década de 1980. Em 
meio a essas discordâncias, o que se pode ter certeza é que a violência 
estigmatizadora de Timon não difere da existente em outras cidades (grifos 
do autor). 
 

Nos anos 1990, inserida no contexto nacional caracterizado pela urbanização 

crescente do território e da sociedade, em que as grandes cidades atuam como 

gestores e polarizadores do território e da sociedade, a cidade de Timon se expande 

rapidamente, mesmo perdurando grande dependência em relação a Teresina. Seja 

pela distância em relação à capital do Maranhão, seja pela ausência de 

                                                           
37 O conceito de cidade-dormitório faz referência a uma cidade que durante o dia, vive “abandonada” 
pelo fato da maioria da população desenvolver atividades econômico-sociais (trabalho, educação, 
etc) em outra cidade. 
38

Brito (2012) em sua dissertação de mestrado sobre “Zaratustra Yáscara Douglas: a construção da 

fama de um „mito do crime‟ (Timon, 1968 – 1992)”, dentre outros conteúdos, aborda o panorama da 
criminalidade vivenciada em Timon, sobretudo referente ao tráfico de drogas entre 1986 e 1991. 
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investimentos públicos, de modo singular, o município de Timon, à sombra da capital 

de outro estado, tem seu espaço urbano ampliado em meio a problemas infra-

estruturais, sociais e econômicos repercutindo as intensas transformações 

ocorrentes na economia mundial. 

Desde o final do século XX – especialmente a partir do final dos anos 1980 - 

Timon vem se aproximando da realidade de outras cidades de porte médio 

demonstrando crescimento principalmente no setor terciário da economia, visto que 

conta com reduzido número de indústrias. A Revista Veja em edição de agosto de 

2010 (apud PORTAL TIMON FM) destaca a referida cidade como uma das que 

avança ao posto de metrópole no Brasil com forte tendência para o comércio 

varejista e atacadista. À época, das 233 cidades médias brasileiras, sete são 

capitais de estado, diferenciando-se das demais pelos privilégios na distribuição dos 

recursos públicos. Das 226 restantes, 106 mantêm taxa de crescimento econômico 

igual ou superior à média nacional de 4% ao ano, entre 2002 e 2007, dentre elas 

Timon. De acordo com a reportagem, o comércio consiste na principal fonte de 

renda de 25% das cidades médias brasileiras. São novas fronteiras que se abrem no 

interior do país movimentando a economia regional e nacional. 

Dados municipais fornecidos pelo MDS (2013) demonstram que o mercado de 

trabalho formal de Timon apresenta saldos positivos na geração de novas 

ocupações no período 2004-2010, com a criação de 1.670 vagas. Ainda segundo o 

referido ministério, em 2010 o mercado de trabalho formal totaliza 13.168 postos, 

correspondendo a 116,4% a mais em relação a 2004. Desses, o maior volume 

compete à administração pública seguido do comércio (ver Fotografia 1), setores 

que juntos representam no período 73,9% do total de empregos formais no 

município.  
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Fotografia 1 Concentração de lojas situadas na Av. For 
mosa, no Bairro Formosa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Sousa, 2013. 

 
Em dezenove de junho de 2011 em notícia do Jornal Folha de São Paulo, 

Sena destaca que: i) o município de Timon é o segundo do país em crescimento da 

renda per capita e, ii) o número de empresas registradas aumenta mais de 1.300% 

nos últimos sete anos, passando de 641 para 8.875, mas alerta que tais condições 

não levam à solução de antigos problemas, como lixo a céu aberto, ruas 

esburacadas e falta de tratamento d‟água, sendo que nos últimos cinco anos  a 

cidade recebe mais de R$ 262 milhões, dos quais R$ 25 milhões procedentes do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinados a obras de saneamento. 

Segundo o referido jornal a então prefeita Socorro Waquim39 atribui esse 

crescimento ao código tributário municipal - que retira da informalidade milhares de 

pequenos comerciantes - aos investimentos do governo federal e à instalação de 

quatro universidades40, mas quanto aos problemas mencionados afirma que são de 

responsabilidade das administrações anteriores, esquecendo que se encontra em 

seu segundo mandato, certamente incorrendo na perpetuação desses.      

                                                           
39

Maria do Socorro Almeida Waquim foi prefeita de Timon de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, primeiro 

e segundo mandatos, respectivamente.  
40

No caso trata-se de duas faculdades privadas: o Instituto de Ensino Superior Múltiplo (IESM) e a 

Faculdade São José; um pólo da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), o Centro de Estudos 
Superiores de Timon (CESTI/UEMA) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IFMA) Campus Timon. 
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Vale ressaltar que tais obras do PAC, às quais o Jornal Folha de São Paulo 

faz referencia estão inconclusas até o presente momento e que a população ainda 

aguarda a recuperação das ruas, cuja pavimentação foi em grande parte danificada 

quando do início das obras. Em rápido percurso pelas principais ruas e avenidas da 

cidade, dentre outros exemplos da falta de aplicabilidade dos recursos 

governamentais e do desleixo da administração pública do município ao longo de 

vários mandatos, são comumente observadas galerias sem nenhum tipo de proteção 

– algumas há décadas como a constante na Fotografia 2 - que oferecem riscos aos 

pedestres e motoristas - e esgotos correndo a céu aberto.  

 

Fotografia 2 Galeria situada no cruzamento das Avenidas 
Luís Firmino de Sousa e Francisco Vitorino de Assunção  
(Av. Três)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  Fonte: Sousa, 2013 
 
 

De todo modo, o tecido urbano se expande. Atualmente, de acordo com o 

Projeto de Lei nº 010/2014 de 07 de julho de 2014 (conferir ANEXO A) - que aguarda 

sanção, uma vez aprovado pela Câmara Municipal – são 30 bairros, além de vilas e 

conjuntos habitacionais/residenciais, cuja configuração espacial totaliza 46 

compartimentações representadas no croqui do perímetro urbano do município 

(observar Croqui 1). Dentre os bairros mais antigos de Timon, estão: Centro, São 

Benedito, Parque Piauí, Formosa, Santo Antônio.  
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Croqui 1 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Timon (SEMPLAN), 
2014 (Adaptado). 
 

 

Infere-se que esta rápida expansão urbana seja movida pela lógica da 

necessidade de ter acesso à vida urbana diante das transformações derivadas da 

ação do capital na sua última fase, visto que a estrutura social estratificada e com 

grandes diferenciais de acesso à riqueza tem originado ações - mormente coletivas 

e por parte das classes sociais menos favorecidas – de ocupação informal do solo 

urbano. Em 2010 são 23.053 moradores urbanos timonenses vivendo em 

aglomerados subnormais (favelas e similares), de acordo com o IBGE/Censo 

Demográfico (2010). 

A prática de assentamentos informais vem se consolidando cada vez mais na 

principal forma de acesso pelos pobres ao solo urbano em muitos países latino-
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americanos (SANTOS, 2010) ampliando o processo de periferização das cidades. 

Em muitos casos, tais iniciativas redundam numa variante da produção do espaço 

urbano que articula a lógica do mercado à lógica da necessidade, caracterizando o 

mercado informal do solo. Isto se dá quando lotes informalmente ocupados são 

negociados face à intervenção do Estado para fins de implantação de infraestrutura 

nessas áreas.  

Apesar das mudanças contribuintes da consolidação da urbanização no 

Maranhão como um todo, contrariando a retórica de desenvolvimento, esse 

processo ocorre de forma caótica. Dados estatísticos constantes em publicação de 

2012 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) atestam indicadores 

sociais ainda negativos no estado (conferir Quadro 3 – Apêndice H), traduzindo que 

a urbanização não corresponde a desenvolvimento. 

Essa constatação se estende ao município de Timon. Observa-se, por 

exemplo, que entre 2000 e 2010 a taxa de crescimento demográfico é de 1,87%, 

superando a do estado (1,54%), a da Região (1,08%) e a do Brasil (1,18%), dado 

que desperta preocupação vis a vis aos níveis de pobreza, uma vez que em 2010 o 

município conta com 19.896 pessoas em situação de extrema pobreza, o que 

equivale em termos proporcionais a 12,8% da população – 10,5% na área urbana e 

28,3% na área rural, de acordo com as informações do MDS (2013).  

Tais informações se tornam mais graves quando cotejadas com o Índice de 

Desenvolvimento Familiar (IDF), um indicador sintético que “[...] mede o grau de 

desenvolvimento das famílias, possibilitando apurar o grau de vulnerabilidade de 

cada família do CADÚNICO41, bem como analisar um grupo de famílias ou mesmo o 

total de famílias do município” (MDS, 2014). Como outros indicadores que abordam 

a pobreza, o IDF varia de 0 a 1 e quanto mais próximo estiver desse último número 

melhores são as condições da família.  

No caso de Timon o referido indicador equivale a 0,56. Os aspectos 

considerados no cálculo representam os seguintes valores: vulnerabilidade: 0,67; 

acesso ao conhecimento: 0,40; acesso ao trabalho: 0,22; disponibilidade de 

recursos: 0,40; desenvolvimento infantil: 0,95; condição habitacional: 0,75. 

Outros dados nessa direção são sintetizados no Gráfico 2 (ATLAS, 2013). 

Como se pode observar de 1991 a 2010, apesar da elevação, o Índice de 

                                                           
41

Cadastro Único para Programas Sociais 
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Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) situa o município de Timon apenas na 

faixa de Desenvolvimento Humano Médio.  

 

Gráfico 2 Timon: IDHM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Extraído de Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 
 
 

A despeito do crescimento de 80,3% % do Produto Interno Bruto (PIB), no 

período de 2005 a 2009 – passando de R$ 396,8 milhões para R$ 715,4 milhões, o 

que representa um aumento na composição do PIB estadual de 1,57% para 1,80% 

no período considerado - os dados e indicadores sociais, demográficos e 

econômicos acima, denotam que muito há por se resolver nos espaços rural e 

urbano do município de Timon. 

 Esta situação, entretanto, não inviabiliza a criação de projeto para 

implantação de um distrito industrial com previsão de início das obras para o 

primeiro semestre de 2014 e inauguração para o segundo semestre do mesmo ano, 

como divulgado por Ramalho no Portal Meio Norte em 14 de setembro de 2013. De 

acordo com a informação, quarenta novas empresas estão negociando suas 

instalações em Timon, destacando-se as de fabricação de materiais para construção 

civil e produção têxtil – 11 fábricas já atuam nesse último ramo empregando cerca 

de quinhentos funcionários – e a indústria de bebidas.  A Prefeitura e o Governo do 

Estado do Maranhão esperam um investimento estimado em R$ 250 milhões por 

parte das novas indústrias e a geração de 2 a 3 mil empregos diretos. Em 

contrapartida os investidores contam com incentivos fiscais com até 75% de 

descontos sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

concedidos pelo governo e isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A 
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reportagem acrescenta que entre os fatores atrativos para a implantação de um pólo 

industrial no município estão a posição geográfica – favorecendo eficiente estrutura 

logística de distribuição para o restante do Maranhão e para os estados do Piauí, 

Tocantins, Pará e Ceará - e a qualidade da rede de energia elétrica, considerada a 

segunda melhor do país.  

Cogitando-se que, simultaneamente ao crescimento das metrópoles crescem 

as cidades médias e pequenas na prevalência da lógica urbana da reprodução da 

sociedade - não sem contraditoriedades - convém analisar os dados e indicadores 

acima detalhados atinando-se para a idéia de que as áreas urbanas constituem 

verdadeiros palimpsestos do mundo contemporâneo. Assim, firma-se o pressuposto 

que, para a manutenção da lógica da urbanização capitalista, em Timon, como em 

outros espaços urbanos brasileiros, o Estado vem possibilitar a reprodução social 

dos sujeitos – consumidores – ação que se reflete nos dados sintetizados abaixo.  

 

Tabela 7 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus 
componentes em Timon (MA) – (1991-2010) 

IDMH e seus componentes                            1991                 2000                  2010 

IDMH    Educação                                           0,170                0,322                 0,579 

IDMH    Longevidade                                         0,593                 0,656                 0,768 

             Esperança de vida ao nascer            60,57                64,35                 71,09 

IDMH   Renda                                                 0,470                0,531                 0,614 

            Renda per capita                             149,22              205,21               365,26 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013 (Adaptado)  

 

Dito de outro modo, a reprodução do sistema capitalista também depende da 

“expressividade” desses dados, os quais, por isso mesmo, carecem de 

compreensão dentro de um contexto social, político e econômico. Portanto, aprender 

o processo de expansão do espaço urbano requer discutir sobre o movimento de 

urbanização da sociedade contemporânea considerando o processo de 

humanização do homem. 

 Reafirma-se o pressuposto que a urbanização de Timon é motivada pela 

insuficiência/ausência de políticas públicas que garantam a permanência do homem 

no campo, simultaneamente à seletividade da modernização da agricultura e 

influência da cidade de Teresina. Nesse contexto, destaca-se a inter-relação campo-

cidade como fator interveniente na estruturação do novo rural. 
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3.5 Processos e formas espaciais em Timon 

 

O crescimento urbano de Timon, semelhante ao de outros municípios 

brasileiros, é pautado por processos espaciais, não excludentes entre si, 

responsáveis pela organização espacial desigual e mutável na cidade capitalista e 

criadores de funções e formas e espaciais (CORRÊA, 2000). O autor referenciado 

especifica os seguintes processos ocorrentes nos espaços urbanos – e suas 

respectivas formas: centralização e área central; descentralização e núcleos 

secundários; coesão e áreas especializadas; segregação e áreas sociais; dinâmica 

espacial da segregação e inércia e áreas cristalizadas. 

 No caso de Timon entende-se que esses processos podem ser explicados a 

partir dos seguintes fatores: i) a própria descentralização da cidade; ii) o aumento 

populacional; iii) a infraestrutura implantada, como o Terminal Rodoviário 

Governador Nunes Freire – localizado à margem da BR 316, que no perímetro 

urbano do município recebe a designação de Av. Presidente Médice - e os conjuntos 

habitacionais; iv) o preço da terra em áreas distantes do centro; v) a mobilidade; vi) a 

competição e, vii) o mercado consumidor.  

Dentre os processos e formas espaciais relacionados à existência e 

reprodução dos diferentes grupos sociais definidores da divisão social do espaço, 

ocorrentes na cidade de Timon, sobressai-se a segregação residencial, que, de 

acordo com Corrêa (2000) constitui uma expressão espacial das classes sociais. Até 

por volta dos anos 1980, o modelo de segregação residencial observado em Timon 

equivale ao formulado em 1841 pelo geógrafo alemão J. G. Kohl, segundo o qual a 

elite reside no centro e os pobres nas periferias da cidade, lógica justificada pela 

necessidade de localização dessa classe social próximo às importantes instituições 

urbanas. 

Na década de 80 do século XX, habitar a área central de Timon significa 

melhor qualidade de vida com acesso ao fornecimento de água e luz, ruas 

pavimentadas, coleta de lixo, e escolas. Enquanto a “elite‟‟ desfruta desses 

privilégios a população que habita os bairros periféricos vive o avesso dessas 

condições. Desse ponto de vista: “dominar o centro e o acesso a ele representa não 

só uma vantagem material concreta, mas também o domínio de toda uma 

simbologia” (VILLAÇA, 2001, p. 143).  
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Os anos 1980 remetem ao suporte dado pelo Estado ao processo de 

periferização através da difusão dos conjuntos habitacionais, dentre eles o Conjunto 

Boa Vista e o Joaquim Pedreira, condição também observada em relação à 

construção do primeiro edifício de apartamentos, o Residencial Canaã, ocupado nos 

anos finais da década de 1980 e iniciais da década de 1990. Os edifícios 

condominiais verticalizados somente consistirão tendência no começo do século 

XXI. Nos dois casos a possibilidade de aquisição se dá através de financiamento 

bancário.  

Com a expansão urbana, o núcleo que dá origem à cidade de Timon se altera 

em relação à sua função primeira. O comércio inicialmente ali praticado pouco se 

desenvolve, visto que com o espraiamento urbano surgem áreas de atividades 

comerciais mais intensas ainda nos anos 1980-90, como no entorno do terminal 

rodoviário e no Bairro Formosa. Nesse período a funcionalidade do centro de Timon 

se resume à ocupação residencial - sem destaque para o processo de verticalização 

- e como área de decisões em virtude da localização de instituições representativas 

do Estado.  

Nas últimas décadas o comércio tem se notabilizado em outras áreas da 

cidade, como nas Avenidas Tiúba, Presidente Médice (APÊNDICE “B”), Teresina 

(APÊNDICE “C”), Paulo Ramos (APÊNDICE “D”), Jaime (APÊNDICE “E”), – que 

manteve sua função residencial por muitas décadas e nos últimos anos tem sediado 

cada vez mais atividades comerciais variadas – e continua intenso na Avenida 

Formosa (APÊNDICE “F”). Ao longo de toda a Rua Cem também se observa 

diversificado comércio e em pontos variados do Bairro Parque Alvorada essa 

situação se repete (conferir Fotografias 3 e 4).  
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Fotografia 3  Trecho da av. Tiúba, com      
grande concentração de lojas 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sousa, 2013                               Fonte: Sousa, 2013 
 

 O início desse processo na Avenida Piauí (APÊNDICE “G”), indica a mesma 

tendência (ver Fotografia 5).  Caracteriza-se então o surgimento de novos espaços 

de centralidade – não entendidos como núcleos secundários - inclusive em áreas 

tradicionalmente periféricas nas quais surgem também órgãos públicos implantados 

pelo estado e pelo município: creches, escolas, secretarias municipais centros 

comunitários, postos de saúde etc. Para Spósito (2013, p. 73), a centralidade 

consiste na “[...] condição e expressão de central que uma área pode exercer ou 

representar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia  4 Trecho da av. Presidente 
Médice, entorno do Terminal Rodoviário 
Governador Nunes Freire, com grande 
concentração de lojas 
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Fotografia 5 Trecho da Av. Piauí, com tendência a  
grande concentração de lojas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sousa, 2013 
 
 

Simultaneamente ao processo de descentralização ocorre o de coesão, que 

segundo Corrêa (2000) consiste no movimento que leva à junção de várias 

atividades num mesmo local, formando um conjunto funcional propício à atração de 

consumidores. 

 Complementares entre si, distintas atividades comerciais coesas criam 

economias de escala. Por exemplo, no entorno do Terminal Rodoviário Governador 

Nunes Freire (conferir Fotografia 6), na Avenida Presidente Médice, consumidores 

encontram agências bancárias; drogarias; lojas de móveis, eletrodomésticos, 

confecções, calçados, material de construção e de informática; salões de beleza; 

lanchonetes; padarias, clínicas médicas e odontológicas etc (ver Fotografia 7). É 

grande o número de estabelecimentos comerciais, inclusive lojas pertencentes a 

grupos econômicos de repercussão regional – a exemplo do Armazém Paraíba e do 

Carvalho Supermercados - e integrantes de cadeias de redes nacionais – como as 

drogarias Big Bem, Pague Menos, Globo (ver Fotografia 8) e as lojas Maia, 

Insinuante e Liliane especialistas em móveis e eletrodomésticos - instaladas nessa e 

em outras áreas da cidade, mesmo que em menor proporção. 
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Fotografia 6    Terminal Rodoviário Governador Nunes  
Freire, Av. Presidente Médice  

 

Fonte: Sousa, 2014 
 

 

Fotografia 7    Concentração de lojas comer 
ciais no entorno do Terminal Rodoviário  
Governador Nunes Freire  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sousa, 2013                                Fonte: Sousa, 2013 

 

A crescente demanda da população rural pelos produtos e serviços ofertados 

na cidade de Timon, justifica a movimentação de consumidores comumente 

observada nessas áreas, em especial, no período de pagamento de aposentadoria e 

de benefícios e aos sábados, quando é possível se observar grande concentração 

de passageiros nas ruas à espera de transportes coletivos, com suas caixas e 

Fotografia 8 Concentração de lojas 
comerciais na Av. Presidente Médice, 
próximo ao Terminal Rodoviário 
Governador Nunes Freire 
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sacolas acondicionando produtos diversos – especialmente alimentos - a serem 

consumidos no campo. O suprimento de mercadorias, antes realizado 

predominantemente na região central de Teresina, atualmente ocorre no espaço 

urbano de Timon em regiões que cada vez mais se consolidam como comerciais. 

Considerando o exposto, são verificadas importantes mudanças no processo 

de estruturação do espaço urbano de Timon a partir da redefinição do papel do 

centro da cidade e da multiplicação de áreas centrais, entendidas nesse estudo 

como “espaços que ancoram a constituição de centralidades, mas não a mesma 

coisa que elas” (SPÓSITO, 2013, p. 73).  

É possível, pois, identificar a multicentralidade e a policentralidade dentre os 

aspectos que caracterizam a formação de áreas centrais e a constituição da 

centralidade urbana em Timon. O primeiro diz respeito à conformação de áreas de 

concentração comercial e de serviços – subcentros e eixos comerciais e de serviços 

fora do centro tradicional; o segundo consiste na dinâmica relativa ao surgimento de 

grandes superfícies comerciais e de serviços, redefinidoras da estrutura espacial 

estabelecida ao longo do tempo - hipermercados, shopping centers, centros de 

serviços médicos hospitalares – e provocadoras de grandes impactos no curto 

prazo. Ilustrativos desse último aspecto o Shopping Solaris Rio encontra-se 

parcialmente em funcionamento na cidade e o Shopping Cocais em fase inicial de 

construção.  

A policentralidade atende à seguinte lógica: os responsáveis pela implantação 

das grandes superfícies a ofertar atividades comerciais e de serviços, não procuram 

a cidade – embora considerem suas infraestruturas e condições de mobilidade – ao 

contrário, esperam que ela e seus habitantes as procurem (SPÓSITO, 2013). Essa é 

uma das formas de estruturação espacial complexa que se consolida nesse início de 

século sobrepondo-se às resultantes do modelo centro-periferia. 

Nas últimas décadas, com a expansão do tecido urbano e o crescimento 

populacional, habitações de alto padrão e residências ainda precárias coexistem 

lado a lado, praticamente em todos os bairros de Timon, embora a população 

residente no centro da cidade, ainda seja considerada “a elite” no imaginário social. 

Com o crescimento da violência proporcionalmente ao da cidade os moradores das 

primeiras lançam mão de aparatos tecnológicos que supostamente lhes 

proporcionem segurança. 
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 Outra tendência que já se manifesta no espaço urbano de Timon 

determinada pela especulação imobiliária, de importância para compreensão da 

segregação espacial sem descaracterizar a descentralização diz respeito ao 

surgimento de condomínios residenciais fechados - também designados 

loteamentos fechados (IPEA, 2011) e loteamentos murados (RODRIGUES, 2013) - 

destinados à população de alta e média renda. Atualmente estão sendo construídos 

dois desses espaços habitacionais refletindo um novo padrão de segregação urbana 

– a autossegregação como sugere Spósito (2013) - representativo da privatização 

da segurança. São enclaves fortificados construídos em áreas tipicamente 

periféricas que vêm se destacando entre as formas espaciais que mais se repetem 

no crescimento das cidades brasileiras nos últimos vinte anos (FARIA, 2005). Para 

Andrade (2001 apud FARIA, 2005, p. 5), 

 
O marco da implementação mais visível, em escalas expressivas da 
modalidade condomínios fechados, é a década de 80. No entanto, a busca 
pelo isolamento e a tendência de se construir espaços desvinculados da 
noção de espaço público, ou seja, individualizados e auto-segregados, 
existem desde meados do século passado, porém em outras proporções e 
de natureza bastante específica. 
 

Segundo o IPEA (2011) os loteamentos fechados não possuem tratamento 

legislativo próprio. As leis que servem de referência para os loteamentos - 6766/79 e 

4591/64 - não correspondem a essa forma de ocupação. O referido órgão 

argumenta que o meio urbano não pode ser reproduzido por um empreendimento 

privado. Alerta, portanto, que segurança, educação, urbanização e moradia são 

aspectos que devem ser tratados de modo a satisfazer o interesse comum via 

administração pública envolvendo a sociedade civil e entidades privadas.  

As lógicas contemporâneas de produção do espaço urbano ao promoverem 

uma cidade dispersa e uma urbanização difusa aumentam as desigualdades 

socioespaciais, diversificam as formas de segregação. Com a elevação do poder 

médio de compra dos segmentos populacionais de menor poder aquisitivo e os 

investimentos públicos direcionados para a produção da habitação popular - cuja 

aquisição ocorre via financiamentos no longo prazo e juros reduzidos - há um 

incremento do processo de periferização visto tratar-se de iniciativas implantadas em 

descontínuo ao tecido urbano, convergindo para o aprofundamento da segregação 

socioespacial. 
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Nos últimos anos foram construídos seis conjuntos habitacionais em áreas 

periféricas da cidade de Timon através do Programa Minha Casa, Minha Vida – 

Novo Tempo, Padre Delfino, Júlia Almeida, Jóia, Cocais (conferir Croqui 1, p. 109)  e 

Primavera - que, embora disponham de alguns equipamentos públicos, são 

carentes, sobretudo, de linhas de transportes coletivos. Em muitos casos a opção 

pela compra desses espaços residenciais decorre tão somente das facilidades do 

financiamento. Assim considerados, consistem no reverso dos condomínios 

horizontais ocupados pelos segmentos médio alto e alto, todavia assemelham-se a 

esses quando seus moradores assumem práticas semelhantes aos que optam pela 

auto-segregação. 

Para Cruz e Schwenk (2004), os processos espaciais articulam-se aos 

sociais, compreendendo a formação e estruturação social, as relações de poder, o 

modo de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, bem como à divisão 

do trabalho, à dinâmica do desenvolvimento dos meios de trabalho e de sua 

incorporação social. Para as referidas autoras as cidades e suas distintas formas 

representam o exemplo mais evidente de transformação do espaço geográfico pelos 

processos sociais mediados pelos processos espaciais sociais. 

Corrêa (2000) considera que a divisão econômica do espaço é definida pelos 

processos de centralização e descentralização, enquanto a divisão social do espaço 

é definida pelos de segregação, invasão e sucessão. Nesse sentido, sem a 

pretensão de esgotar o assunto, os argumentos desenvolvidos nessa seção 

aludindo à ocorrência dos três primeiros desses processos em Timon evidenciam 

intensas transformações no espaço urbano do município tendo como mediadores os 

processos sociais. 

Os processos espaciais que resultam na transformação e organização do 

espaço não se separam entre si, ao contrário, se interpenetram ou se 

complementam. Pode-se observar, por exemplo, que a descentralização 

desencadeia processos como a concentração e a segregação.  

A população residente no campo também sofre influência dos processos 

espaciais, quando, por exemplo, se prevalece das facilidades de mobilidade para o 

fácil acesso aos serviços e mercadorias disponibilizados nas cidades a partir da 

formação de áreas centrais, diminuindo trajetos anteriormente realizados para 

cidades mais distantes. O próprio dinamismo econômico da cidade - facilitador do 
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desenvolvimento do transporte coletivo e da aquisição de carros, motocicletas e 

telefonia celular - tem promovido maior articulação entre esse espaço e o campo. 

No caso de Timon, famílias pluriativas ou de trabalhadores urbanos que 

optam pela moradia no campo mantém interdependência funcional e espacial 

promovendo assim maior integração e complementaridade territorial entre espaços 

rurais e urbanos. Dito de outro modo, o campo, em função de suas demandas 

determina processos na cidade.  Em outros casos, o espraiamento do tecido 

urbano tem colocado em xeque a distinção entre o que se considera campo e o 

que se considera cidade e na interpenetração dos espaços urbanos e rurais, 

valores, práticas e usos do tempo relacionados ao espaço urbano se impõem sobre 

a vida e os valores reconhecidos até então como rurais. 

Diante do exposto, infere-se que: 

O município de Timon constitui parte da totalidade de um mundo amplamente 

urbanizado cujo processo de urbanização, como adverte Castells (2001 apud 

SOARES, 2006), tem formado áreas metropolitanas disseminadas ao longo de uma 

enorme extensão territorial, que se apresentam funcionalmente integradas e 

socialmente diferenciadas em torno de uma estrututura de múltiplos centros. Nesse 

sentido, comungando com Soares “[...] o conceito de região metropolitana com um 

único centro, concentrador de todas as funções de gestão, estaria sendo suplantado 

por uma nova realidade metropolitana multi ou policêntrica” (2006, p. 351);  

O crescimento urbano de Timon é motivado inicialmente pelo êxodo rural 

decorrente do enfraquecimento da produção agrícola de subsistência ocasionado 

pela ausência/insuficiência de políticas públicas direcionadas para essa região do 

estado, contribuindo para a desarticulação da cadeia de produção-circulação-

comercialização do arroz maranhense na qual o município se insere durante os anos 

1970-80; pela proximidade geográfica da cidade de Teresina, viabilizando acesso 

mais facilmente a serviços demandados pela  população, sobretudo saúde e 

educação; pelo preço da terra, relativamente ao da capital do Piauí e pelos 

rebatimentos da política urbano-industrial centrada inicialmente no Centro-Sul do 

país, desdobrando-se posteriormente  numa urbanização extensiva, processo no 

qual se reconfigura o papel das cidades médias e suas articulações no contexto 

regional, nacional e global; 

A cidade de Timon, teoricamente constitui alvo de políticas urbanas 

implementadas nas décadas de 1970-80 que, voltadas para contenção de fluxos 
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migratórios e minimização de problemas urbanos visam fortalecer cidades de porte 

médio.  Entretanto, a dinâmica do crescimento urbano vem acompanhada de 

problemas vários infraestruturais e de grande dependência em relação à cidade de 

Teresina; 

A despeito dos problemas infra-estruturais, dos estigmas de cidade-

dormitório e cidade-sem-lei, espraia-se o tecido urbano de Timon. A economia do 

município, antes baseada na agricultura se volta para o setor terciário, notadamente 

para o setor administrativo e  do comércio, contudo a expansão urbana não condiz 

com desenvolvimento, haja vista o grande número de famílias beneficiadas com as 

políticas de transferências sociais de renda e os diversos problemas 

socioeconômicos e indicadores sociais negativos; 

Os processos espaciais ocorrentes em Timon, provocadores de modificações 

na espacialidade da cidade e mediados pelos procesos sociais acompanham a 

tônica de muitas cidades médias nordestinas no Brasil, nas quais o espraiamento do 

tecido urbano ganha notoriedade. A emergência dessas cidades configurando uma 

nova dinâmica econômica fora do espaço metropolitano tem atraído população, 

investimentos, principalmente, nos setores de comércio e serviços; 

Com a institucionalização das RIDEs, Timon passa a integrar a RIDE Grande 

Teresina. Em meio a indicadores socias negativos, ruas esburacadas, esgotos a céu 

aberto, ampliação do tráfico e propagação do consumo de drogas - e decorrentes 

consequências - neste começo de século, o município vem se destacando entre as 

cidades brasileiras de porte médio em relação à geração de postos de trabalho, ao 

fortalecimento do comércio varejista e atacadista e ao crescimento da renda per 

capita enquanto o campo se torna cada vez mais vazio de práticas agropecuárias.  

Enquanto processos de diversas ordens reconfiguram o espaço urbano de 

Timon e expressam suas articulações com o rural, as transformações socioespaciais 

rurais no município impõem nova dinâmica ao campo,  estruturando um novo rural 

como se propõe discutir no capítulo seguinte.  
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4 O NOVO RURAL DE TIMON: QUE ESPAÇO É ESSE?  

 

“É em ambos (rural e urbano) e em suas 
relações que se cristaliza a produção, no 
sentido lefebvreano, de coisa e obras, idéias e 
ideologias, de ilusões e verdades, da 
linguagens e de representações, de relações 
sociais. A produção do espaço urbano 
acontece interligada ao rural, é processual, 
contraditória e contém um movimento de 
totalidade e unidade dialética (reciprocidade e 
complementaridade)”. 

(M. A. Saquet) 
 

 As mudanças que ocorrem no espaço rural de Timon com a decadência da 

agricultura de subsistência favorecem o surgimento de atividades não agrícolas e o 

desenvolvimento de novas estratégias de sobrevivência, num contexto em que são 

estabelecidos novos parâmetros para o desenvolvimento de reflexões em torno das 

novas questões do rural brasileiro. Prioriza-se a dimensão territorial do rural, que se 

revela categoria de análise passível de interpretações e intervenções. Nesse 

sentido, o enfoque do rural migra do setorial para o territorial, que tomado como 

objeto de considerações teóricas assume crescente visibilidade como recurso 

analítico e de planejamento. 

Com o avanço da globalização o capital desconsidera fronteiras físicas e 

políticas, e, num aparente paradoxo, o local se destaca em meio à ineficácia de 

políticas macroeconômicas cujos processos de regulamentação e de inserção 

ocorrem de modo espacialmente distinto, considerando-se a escala nacional. 

A partir da segunda metade dos anos 1990, políticas públicas voltadas para a 

reafirmação de práticas agropecuárias de pequeno porte também são redefinidas, 

propiciando a aparição de novas identidades e atores, fundamentada na premissa 

de que a questão do desenvolvimento territorial está atrelada à forma de atuação do 

Estado no espaço nacional. São políticas que demandam a articulação das decisões 

públicas entre as diferentes escalas da organização administrativa numa tentativa – 

teoricamente falando – de oferecer soluções inovadoras frente aos novos ou antigos 

desafios da sociedade e da economia nacional, tais como a pobreza e a 

desigualdade regional em compatibilidade com o desenvolvimento econômico e 

social. 
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 Para levar a termo essa discussão expõe-se inicialmente argumentos teóricos  

acerca da abordagem territorial do desenvolvimento rural. Em seguida a 

estruturação deste capítulo se volta inicialmente para a dimensão territorial das 

políticas agrícolas chamando atenção para aquelas que priorizam o 

desenvolvimento territorial rural no município de Timon. Nos momentos posteriores, 

propõe-se discorrer sobre as faces do novo rural de Timon ressaltando os diferentes 

usos e ocupações do solo bem como as transformações sociais relacionadas ao 

avanço do urbano sobre o rural e à intensificação das inter-relações campo-cidade 

desencadeadas a partir dos rebatimentos decorrentes dos processos de 

modernização da agricultura e urbanização empreendidos no âmbito da nação. 

 
4.1 Notas sobre a abordagem territorial do desenvolvimento rural 
 
  A partir das transformações societárias operadas no seio do processo mais 

geral de reestruturação econômica e institucional que se aprofunda nos últimos 

anos, estudos preconizam a necessidade de repensar as abordagens analíticas e os 

enfoques que até então eram utilizados como referências teóricas para definir o 

desenvolvimento rural. 

 No Brasil - e em outros países do mundo - o debate atual acerca do 

desenvolvimento territorial rural se fundamenta, primeiramente, na observação da 

persistência da pobreza rural e da desigualdade regional - aspecto da desigualdade 

territorial que abarca diversos elementos42 - enquadrando-se numa discussão mais 

ampla que se volta para o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade (BONAL; 

DELGADO; LEITE, 2007). Os argumentos desenvolvidos por esses autores comportam 

constatações várias, dentre outras, i) a evidencia de contraste entre a situação de 

pobreza de massa no meio rural e as elevadas taxas de crescimento econômico na 

agricultura capitalista - dados de 2001 - embora se observe um processo de redução 

da pobreza rural no Brasil e, ii)  a desigualdade social e econômica entre as diversas 

regiões do Brasil em estreita relação com a pobreza rural, caracterizada pela sua 

                                                           
42 “ i) a concentração da população na faixa litorânea, correspondendo à velha lógica da exploração do 

território no sentido leste-oeste, com exceção de algumas capitais regionais do interior, ii) a 
urbanização acelerada e a afirmação do poder econômico e social das grandes metrópoles que 
concentram uma parte cada vez mais significativa da população e da produção econômica (serviços), 
iii) a concentração da pobreza e dos índices baixos de desenvolvimento humano nas regiões Norte e 
Nordeste (incluindo a parte norte de Minas Gerais) do país, com manchas no sul do Estado de São 
Paulo e centro do Paraná, iv) a disseminação de sub-regiões com bons rendimentos econômicos e 
condições de vida, embora de tamanhos muito variáveis, nas diferentes macroregiões do país” 
(BONAL; DELGADO; LEITE, 2007, p. 13).  
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importância e profundidade histórica. Em decorrência dessas constatações observa-

se o desenvolvimento de perspectivas baseadas em orientações estratégicas de 

desenvolvimento do Estado no período recente, privilegiando a retomada vigorosa 

do crescimento econômico e a intenção de promover o processo de 

desenvolvimento sustentável.  

Nessa perspectiva o território43 é concebido como uma escala de ação 

adequada para empreender políticas públicas diferenciadas - objetivando a 

reequilíbrio social e territorial e a abordagem da territorialização – as quais como 

parte do processo de descentralização administrativa das atividades governamentais 

ganham importância a partir da metade da década de 1980 ao início dos anos 1990, 

refletindo dupla influência: 

 
[...] por um lado, uma intenção democratizante do desenvolvimento do país 
e de redução das desigualdades existentes entre e em suas diferentes 
regiões e, por outro, uma busca de reordenamento territorial a partir de um 
Estado nacional para o qual se pretendia, na época, reduzir a capacidade 
de intervenção e de formulação de estratégias e de projetos de 
desenvolvimento nacional (BONAL; DELGADO; LEITE, 2007, p. 16). 
 

No contexto retratado multiplicam-se agências e programas – federais, 

estaduais e municipais – voltados para a territorialização das políticas públicas. 

Contudo, a carência do balizamento de uma política nacional de territorialização 

reconhecedora de mecanismos institucionais suficientes para estimular o diálogo e a 

articulação coerente entre essas agências/programas/ações – pertencentes a 

diversos níveis administrativos - nos diferentes territórios, em geral definidos de 

forma diversa, promove, não raro, guerra fiscal entre estados e entre municípios. 

Sob a ótica da abordagem territorial as políticas públicas objetivam a 

superação da estreita visão do crescimento setorial, o comprometimento dos atores 

sociais na gestão participativa da descoberta e da valorização das potencialidades 

locais, além da garantia do acesso aos bens e serviços indispensáveis pelo conjunto 

da população. Com esse propósito, o território então visto como processo social, 

político e instrumental consiste num elemento para a produção e transformação de 

realidades implicando demandas para o agenciamento de recursos institucionais, 

materiais, informacionais etc.  

                                                           
43 Esse estudo contempla a acepção de território - em consonância com Haesbaert (1997, 2002) – 

como expressão não somente  do espaço social  construído, palco da produção e interação humana, 
mas também campo de forças onde atuam e operam  relações de poder e dominação . 
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Shneider (2006) aponta múltiplos níveis da nova abordagem do 

desenvolvimento rural que se apoiam em seis44 mudanças gerais relacionadas aos 

limites e problemas decorrentes do modelo agrícola produtivista - em fase de 

superação, segundo o referido autor.  

A emergência da abordagem territorial do desenvolvimento rural, firma-se em 

dois processos distintos: o primeiro refere-se ao esgotamento teórico e prático da 

abordagem regional evidenciando os limites da noção de região como unidade de 

referência para se pensar as ações e políticas públicas destinadas à promoção do 

desenvolvimento rural. Em outros termos, a abordagem regional perde seu poder 

explicativo enquanto referência teórica e conceitual, tornando-se insuficiente como 

instrumento para o planejamento normativo das ações práticas do Estado e dos 

agentes políticos, o que permite atribuir ao território noção equivalente de estatuto 

operacional capaz de superar os condicionantes e limites do aporte regional, 

possibilitando-lhe emergir como nova unidade de referência para a atuação do 

Estado e a regulação das políticas públicas e o segundo relaciona-se à dinâmica 

setorial de ramos da atividade econômica que passam a se desenvolver mais a 

partir de uma lógica de escopo do que de escala, remetendo a estudos que 

destacam o papel das transformações econômicas e o aparecimento de 

perspectivas de análise destes processos relacionados ao enfoque do 

desenvolvimento endógeno ou territorial (SHNEIDER, 2006) 

Aspectos significativos da abordagem territorial dizem respeito, i) à superação 

do enfoque setorial das atividades econômicas (agricultura, indústria, comércio, 

serviços etc);  ii) à suplantada dicotomia espacial rural versus urbano ou campo 

versus cidade e, iii) à substituição das dicotomias e dos antagonismos pelo exame 

da diversidade de ações, estratégias e trajetórias que os atores adotam visando sua 

                                                           
44 “

Primeiro, o crescente interrelacionamento da agricultura com a sociedade, fazendo com que esta 

perceba que o rural pode fornecer muito mais do que alimentos e matérias-primas. Segundo, uma 
necessidade urgente em definir um novo modelo agrícola que seja capaz de valorizar as sinergias e a 
coesão no meio rural, entre atividades agrícolas e não-agrícolas, entre ecossistemas locais e 
regionais, permitindo a convivência de iniciativas e atividades diversificadas. Terceiro, um 
desenvolvimento rural capaz de redefinir as relações entre indivíduos, famílias e suas identidades, 
atribuindo-se um novo papel aos centros urbanos e à combinação de atividades multiocupacionais, 
com claro estímulo à pluriatividade. Quarto, um modelo que redefina o sentido da comunidade rural e 
as relações entre os atores locais, sejam eles os agricultores ou os novos usuários (proprietários de 
sítios de lazer, moradias secundárias, empresas, condomínios, etc.). Quinto, um desenvolvimento 
rural que leve em conta a necessidade de novas ações de políticas públicas e o papel das 
instituições, que não podem ser mais exclusivamente direcionados à agricultura. Sexto, e último, levar 
em consideração as múltiplas facetas ambientais, buscando garantir o uso sustentável e o manejo 
adequado dos recursos” (SHNEIDER, 2006, p. 8-9) 



128 
 

reprodução social e econômica. A perspectiva vislumbrada é da diversidade e 

heterogeneidade social e econômica dos territórios em direção ao desenvolvimento. 

Todavia, contrariamente aos preceitos teorizados, estudo de Favareto (2010, 

p. 3) sustenta que, 

 [...] a „nova visão‟ do desenvolvimento rural se instituiu com força suficiente 
para reorientar o discurso e o desenho das políticas e dos programas 
formulados com esse fim, mas isso não se fez acompanhado da criação de 
novas instituições capazes de sustentar esse novo caminho. Ao contrário, o 
que parece estar ocorrendo é uma incorporação „por adição‟ dos novos 
temas em que, sob nova roupagem, velhos valores e práticas continuam a 
dar os parâmetros para a atuação dos agentes sociais, coletivos e 
individuais, estabelecendo aquilo que a literatura em economia institucional 
chama de dependência de percurso.  

 
Há, portando a necessidade de se erigir um novo modelo institucional em 

torno das políticas implementadas. Em relação ao PRONAF, por exemplo, dentre 

outros argumentos Favareto (2010) acusa, i) o programa nunca foi alçado à  

categoria de política permanente ou dispôs de uma maior articulação com outras 

políticas estruturais do governo federal; ii)  investimentos na agricultura familiar e no 

desenvolvimento rural se efetivam desarticulados estrategicamente de ações 

voltadas para a diminuição de desigualdades ou para a dinamização das economias 

rurais e, iii) a não tentativa de superar a dicotomização ascendente-descendente que 

marca a orientação das políticas nas últimas décadas. 

O exposto conduz o entendimento que, apesar de respeitada a veemente 

espacialidade que marca o rural na atualidade, permanece forte viés setorial na 

formulação das políticas e na mobilização dos atores. Embora seja notável a 

aceitação do discurso acadêmico sobre o desenvolvimento rural e o 

transbordamento deste para o setor governamental a mudança institucional capaz 

de promover o desenvolvimento territorial rural ainda aguarda sua integralidade.  

 
4.2 A dimensão territorial nas políticas agrícolas e o enfoque do 
desenvolvimento territorial rural no município de Timon 
 

A partir de 2003, a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR) no âmbito do Ministério de Integração Nacional (MI) e dos Territórios Rurais 

Sustentáveis pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) via Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) podem ser realçadas dentre as políticas e 

instituições governamentais dedicadas à temática do desenvolvimento territorial.  



129 
 

Sob a ótica da abordagem territorial as políticas públicas objetivam a 

superação da estreita visão do crescimento setorial, o comprometimento dos atores 

sociais na gestão participativa da descoberta e da valorização das potencialidades 

locais, além da garantia do acesso aos bens e serviços indispensáveis pelo conjunto 

da população. Abramovay (2006) assevera que noção de território abre caminho 

para um avanço notável no estudo desenvolvimento, uma vez que enfatiza a 

maneira como os diferentes atores – privados, públicos e associativos – relacionam-

se no plano local. 

 O processo de modernização da agricultura implementado no Brasil desde os 

anos 1950 ganha notoriedade, principalmente, a partir de 1965 com a instituição do 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) haja vista o suporte financeiro concedido 

aos grandes proprietários. Todavia, a maioria dos agricultores – pequenos 

proprietários, parceiros, meeiros, arrendatários – não é atendida pelo crédito rural 

oficial.  

 Nos anos 1980 e 1990 o aprofundamento da crise fiscal no Brasil favorece a 

instabilidade macroeconômica do país. Entretanto, duas vertentes são observadas 

em relação à produção agrícola do país, i) permanece o avanço da fronteira agrícola 

em direção aos cerrados objetivando a produção de grãos; ii) destaca-se a 

participação da agricultura familiar no volume da produção, em especial para o 

mercado interno (HESPANHOL, 2007).  

A concepção de agricultura familiar adotada nesse estudo tem por base o 

pressuposto teórico acerca dessa expressão defendido por Schneider (2003). 

Segundo esse autor a emergência da expressão agricultura familiar no contexto 

brasileiro por volta dos anos 1990 relaciona-se a fatos de impactos sociopolíticos 

importantes: i) a efervescência de movimentos sociais do campo, sob a liderança do 

sindicalismo rural ligado à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG); ii) a afirmação da agricultura familiar no cenário social e político 

brasileiro relacionada à legitimação pelo Estado quando da criação do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)45 em 1996 e, iii) a 

                                                           
45 Criado em 1996 no governo de Fernando Henrique Cardoso este programa tem como finalidade 

prover o crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais alijados das políticas 
públicas até então existentes visando o fortalecimento da agricultura familiar, mediante apoio técnico 
e financeiro, para promover o desenvolvimento rural sustentável. “Seu objetivo geral consiste em 
fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar; contribuir para a geração de emprego e 
renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares. Quatro objetivos 
específicos complementam os propósitos do programa: a) ajustar as políticas públicas de acordo com 
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relativa retomada dos estudos agrários e rurais no Brasil – até então de pouco 

interesse entre os pesquisadores – e  reorientação dos debates acadêmicos sobre a 

ruralidade. 

[...] A incorporação e a afirmação da noção de agricultura familiar mostrou-
se capaz de oferecer guarida a um conjunto de categorias sociais, como, 
por exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados à 
agroindústrias,  entre outros, que não mais podiam ser confortavelmente 
identificados com as noções de pequenos produtores ou, simplesmente, de 
trabalhadores rurais (SCHNEIDER, 2003, p. 100). 
 
 

 No final do século XX rompe-se o paradigma que dá sustentação ao nacional-

desenvolvimentismo iniciado nos anos de 1930 no Brasil. A geopolítica que tem 

como metas a equalização e o crescimento econômico, a superação das 

disparidades regionais e a promoção do bem-estar social, sucumbe frente às 

transformações do sistema capitalista como um todo. Com isto, são traçadas linhas 

que inspiram ações visando às reestruturações econômicas e territoriais conduzindo 

o país a reatualizar suas políticas externas e internas e a requalificar suas opções e 

necessidades de ordenação territorial e de desenvolvimento.  

 
Ainda nos anos 1990, ocorreram mudanças importantes na maneira de se 
entender o campo, pois passaram a ser consideradas, pelo menos em tese, 
as especificidades locais/regionais na formação de políticas públicas. Com 
isto, se procurou favorecer a representação de atores sociais por meio das 
suas formas de organização coletiva na elaboração e na implementação de 

políticas voltadas ao meio rural (HESPANHOL, 2007, p.275). 
 

 Adotando como referencial o modelo da Terceira Itália o enfoque territorial se 

volta para impulsionar o desenvolvimento da região objetivando combater a pobreza 

a partir, i) da transformação produtiva que articule a economia do território a 

mercados dinâmicos de modo competitivo e sustentável e, ii) do desenvolvimento 

institucional que propicie interação e parceria entre os atores locais e entre estes e 

                                                                                                                                                                                     
a realidade dos agricultores familiares; b) viabilizar a infra-estrutura necessária à melhoria do 
desempenho produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos 
agricultores familiares através do acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) 
estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. Do ponto de vista 
operacional, o PRONAF apresenta, atualmente, quatro grandes linhas de atuação, a saber: a) Crédito 
de custeio e investimento destinado às atividades produtivas rurais; b) Financiamento de infra-
estrutura e serviços a municípios de todas as regiões do país, cuja economia dependa 
fundamentalmente das unidades agrícolas familiares; c) Capacitação e profissionalização dos 
agricultores familiares através de cursos e treinamentos aos agricultores, conselheiros municipais e 
equipes técnicas responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento rural; d) 
Financiamento da pesquisa e extensão rural visando a geração e transferência de tecnologias para 
os agricultores familiares” (CAZELLA, MATTEI E SCHNEIDER, 2004, p. 3). 



131 
 

os agentes externos relevantes (SCHEJTMAN; BERDEGUÉ, 2004 apud GOMEZ, 

2007). 

 Assim, nos últimos anos do século XX, a intervenção por parte do Estado 

brasileiro se faz com base em diretrizes que agregam novos conteúdos e elementos. 

Novos papéis são atribuídos à agricultura e ao meio rural, com destaque para a 

geração de emprego e a preservação ambiental. Em atendimento às demandas 

internas e externas são instauradas políticas setoriais direcionadas para a pequena 

produção, destacando-se a Previdência Social, já instituída desde 1971 através do 

Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) e o PRONAF, criado 

em 1996 (DENARDI, 2001).  

Dentre os acontecimentos mais marcantes na esfera das políticas públicas 

para o meio rural brasileiro desde a segunda metade dos anos 1990, destaca-se a 

criação do PRONAF, programa que responde às demandas do movimento sindical 

rural exigente de políticas diferenciadas para os setores agrícolas historicamente 

excluídos dos programas governamentais de crédito rural. Nessa perspectiva, 

considera-se que o surgimento do referido programa representa o reconhecimento e 

a legitimação do Estado em relação ao conceito de agricultor familiar.  

Com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999 e da 

Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT) em 2003, as políticas de 

desenvolvimento rural são reorientadas. A dimensão territorial do desenvolvimento 

rural se expressa na construção de um projeto de desenvolvimento de base 

territorial através da referida secretaria que implementa, no referido ano, o Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT).  

O PRONAT começa a operar em 2004. Atualmente são 164 territórios rurais, 

dos quais 120 incorporados ao Programa Territórios da Cidadania, criado em 2008 - 

como é o caso do Território Cocais - pelo governo federal e coordenado pela Casa 

Civil da Presidência da República (MDA, 2012). Nos Territórios da Cidadania 

combinam-se ações de diferentes ministérios e governos estaduais e municipais. 

São: 

[...] financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) com a ampliação de assistência técnica; a construção de 
estradas com a ampliação do Programa Luz para Todos; a recuperação da 
infra-estrutura dos assentamentos com a ampliação do Bolsa Família; a 
implantação de Centros de Referência de Assistência social (CRAS) com a 
ampliação do Programa Saúde da Família, Farmácia Popular e Brasil 
Sorridente; e a construção de escolas com obras de saneamento básico e a 
construção de cisternas (GOVERNO FEDERAL, 2008, p. 2).  
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Rückert (2003) reconhece a flexibilização do Estado brasileiro em direção aos 

novos usos políticos do território e às novas formas e conteúdos territoriais. Nesse 

sentido é que tem início, no referido ano, a elaboração da Política Nacional de 

Ordenamento Territorial. Em função da SDT, a Delegacia Federal de 

Desenvolvimento Agrário no Maranhão define cinco Territórios Rurais: Baixo 

Parnaíba, Lençóis Maranhenses, Vale do Itapecuru, Cocais e Baixada Ocidental 

(FERREIRA A, 2008). De modo geral, na maior parte dos territórios rurais do Brasil 

os agricultores constituem atores de fundamental importância para a construção 

dessa nova institucionalidade e de suas organizações, uma vez que representam a 

maior parte da população nos territórios não urbanos no país. 

De acordo com Ferreira, A (2008, p. 200):  

 
[...] a dinamização das economias territoriais está priorizando os eixos da 
mandiocultura, apicultura, educação do campo, fruticultura, recursos 
naturais, fortalecimento das redes, avicultura, psicultura, pesca artesanal, 
artesanato, suinocultura, comercialização, caprinocultura, extrativismo, 
ações fundiárias e horticultura, de maneira que entre 2003 e 2006 a 
SDT/MDA implantou 128 projetos no Maranhão, os quais consumiram R$ 
15.243.120,00. 
 

Em relação aos territórios rurais, Cazella, Mattei e Schneider (2004) advogam 

que a SDT, responsável pela gestão do PRONAF Infra-estrutura - uma das linhas de 

atuação do programa - associa esta modalidade à noção de desenvolvimento 

territorial. Diante disso, o município deixa de ser a unidade de referência dessa linha 

de crédito e passa a beneficiar iniciativas intermunicipais, constituindo uma unidade 

administrativa pouco adequada à gerência da rede de relações necessárias ao 

desenvolvimento rural.  

Outro aspecto benéfico consiste na ampliação do raio de relações dos 

agricultores familiares e dos assentamentos de reforma agrária, em decorrência das 

ações desenvolvidas. Nesse sentido, admite-se que os territórios rurais são 

caracterizados por critérios multidimensionais que se relacionam interna e 

externamente através de processos específicos, sendo possível o reconhecimento 

de elementos indicadores de identidade, coesão social, cultural e territorial. 

Não obstante a importante significação da linha de crédito do PRONAF, como 

mecanismo de promoção do desenvolvimento sustentável do meio rural, mesmo 

incluindo agricultores familiares no programa, a práxis revela a não distribuição 

espacial equitativa dos recursos investidos no financiamento da produção, haja vista 
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o desequilíbrio no volume de recursos destinados às regiões Sul e Nordeste, sendo 

maior na primeira, embora a segunda concentre cerca de 50% dos estabelecimentos 

familiares do país. Outro paradoxo consiste no perfil dos agricultores das regiões 

brasileiras: enquanto a região Sul concentra o crédito nos grupos de rendas mais 

elevadas, na região Nordeste, apesar de ter maior desconcentração do crédito, as 

participações mais expressivas estão nos grupos de menores rendas (SOUSA; 

VALENTE JÚNIOR, 2006). 

Azevedo et al. (2012) reconhecem, ainda, que a pequena participação de 

representantes dos governos estadual e municipal e de outros órgãos do próprio 

governo federal constituem grande entrave na política territorial, uma vez que se 

propõe interação entre esses poderes, objetivando uma sinergia para otimização de 

recursos públicos porém, não há uma ação conjunta desses entes. Além disso, os 

autores indicam a necessidade de ampliação dos recursos públicos para além do 

PRONAF Infra-Estrutura, em vista da existência de outras áreas importantes para a 

promoção do desenvolvimento rural, como saúde e educação. 

Desde 2003, a SDT executa a ação orçamentária Apoio a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços (PROINF) em parceria com os colegiados territoriais, que 

são os responsáveis pela definição dos eixos estratégicos para o desenvolvimento 

rural sustentável dos territórios, priorizando projetos que atendam às demandas de 

investimento e custeio de modo a contribuir para o fortalecimento da agricultura 

familiar nesses espaços (AZEVEDO, 2012). 

A referida ação compõe o PRONAT tendo por finalidade financiar os projetos 

estratégicos para o desenvolvimento territorial definidos no Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). As demandas são traduzidas em 

propostas técnicas que podem receber apoio para aquisição de recursos voltados 

para investimento em obras, máquinas, equipamentos e outros bens necessários ao 

fortalecimento da agricultura familiar, além de recursos de custeio que possam 

fortalecer os processos de organização e de capacitação dos grupos de 

beneficiários, organizações e demais agentes de desenvolvimento territorial. O foco 

das ações se volta para: i) dinâmica econômica dos territórios; ii) fortalecimento da 

gestão social e das redes sociais de cooperação; iii)  formação de agentes de 

desenvolvimento, e iv) estímulo a uma maior articulação das políticas públicas nos 

territórios (SDT,2011 apud AZEVEDO et al, 2012). 
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 Para atuar no Território Cocais, no Maranhão, (ver Mapa 2) o PRONAT 

organiza uma Comissão de Instalação das Ações Territoriais (CIAT), a qual 

estabelece a composição do referido Território: Afonso Cunha, Aldeias Altas, Buriti 

Bravo, Caxias, Coelho Neto, Duque Barcelar, Fortuna, Lagoa do Mato, Matões, 

Parnarama, São João do Sóter e Timon. Posteriormente são incluídos os municípios 

de Codó, Coroatá, Senador Alexandre Costa, Timbiras e Peritoró. Em sua maioria, 

esses municípios são instalados no século XX, exceto Caxias, Parnarama e Timon, 

cuja ocupação data dos séculos XVIII-XIX (MDA, 2010).  
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Mapa 2 
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 O espaço definido como Território Cocais insere-se em três dos principais 

biomas brasileiros46 duas mesorregiões47 e cinco microrregiões48. Estruturas de poder 

pertencentes às esferas federal, estadual e municipal atuam no território, devendo ser 

fomentada a interinstitucionalidade e a multidisciplinaridade entre estas. Todavia, nem 

todos os municípios contam com a necessária infra-estrutura para desempenho de 

suas competências, em grande medida desenvolvidas na dependência de repasses e 

programas dos governos federal e estadual. 

 O município de Timon se destaca no conjunto do Território Cocais por ser um 

dos mais populosos. De acordo com o Censo Demográfico 2010, de um total de 

155.460 habitantes, 135.133 correspondem à população urbana, enquanto a 

população rural equivale a 20.327 pessoas, das quais 28,3% na situação de extrema 

pobreza (IBGE, 2010; MDA, 2010). Dados de tal ordem revelam a extrema 

dependência desse segmento social em relação às políticas públicas. 

 A organização e a articulação das políticas no Território Cocais, conforme 

estabelecido pela CIAT, são de responsabilidade do Colegiado de Desenvolvimento 

Territorial (CODETER)49. No município de Timon, correspondem a essa 

institucionalidade a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal 

de Agricultura, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), o 

Coletivo (Movimento) de Mulheres de Timon e a Associação de Moradores do Lugar 

São Miguel. 

 No âmbito federal atuam Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa 

Econômica Federal e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e 

no estadual, Instituto de Colonização  e  Terra Maranhão (ITERMA)50,  Agência 

                                                           
46 Amazônia, Cerrado e Caatinga (MDA, 2010). 
47

 Leste Maranhense e Centro Maranhense (MDA, 2010). 
48 Coelho Neto, Codó, Caxias, Chapadas do sul Maranhense e Presidente Dutra (MDA, 2010). 
49 O MDA considera o CODETER a principal instância da garantia de implantação e implementação do 

PTDRS, entretanto admite que a desarticulação interna no colegiado dificulta a execução da política.  
50 O 0bjetivo do ITERMA é executar a política agrária do Estado, organizando a estrutura fundiária, com 

amplos poderes de representação para promover a discriminação administrativa das terras estaduais, 
de acordo com a legislação federal específica. Executa a política agrária do Estado com autoridade 
para reconhecer posses legítimas e titularizar os respectivos possuidores, bem como incorporar ao 
patrimônio do Estado às terras devolutas, ilegitimamente ocupadas e as que se encontram 
vagas. http://agriculturanomaranhao.blogspot.com.br/2007/05/conhea-o-iterma.html. Acesso em 11 no 
2013)  

http://agriculturanomaranhao.blogspot.com.br/2007/05/conhea-o-iterma.html
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Estadual de Defesa Agropecuária  (AGED)51 e da Agência Estadual de Pesquisa 

Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão  (AGERP)52. 

 Vários programas são mantidos pelo governo federal no Território Cocais 

destacando-se o Programa Bolsa Família (PBF)53, o Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (PBC)54, o   Programa   Saúde  na Família (PSF)55,          

Programa   de    Erradicação    do   Trabalho    Infantil (PETI)56 e o Centro de 

Referência Especializado de Assistência (CREAS)57. 

                                                           
51 A Agência Estadual de Defesa Agropecuária – AGED/MA, é uma autarquia vinculada à Secretaria de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA, constituída nos termos da Lei nº 7.734 de 19 de 
abril de 2002 e regulamentada pelo Decreto nº 18.596 de 25 de abril de 2002. A agência desenvolve 
suas ações por meio de seus 18 Escritórios Regionais sediados nos municípios de Rosário, Itapecuru, 
Chapadinha, Codó, Caxias, Timon, Presidente Dutra, Santa Inês, Zé Doca, Viana, Pinheiro, Bacabal, 
Pedreiras, Barra do Corda, Imperatriz, Açailândia, Balsas e São João dos Patos, bem como a sede, em 

São Luís, atendendo a 217 municípios maranhenses.(http://aged.ma.gov.br/index.php/aged). Acesso 

em 11 nov. 2013 
52 A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão - AGERP, criada 
pela Lei Nº 8.562 de 28 dezembro de 2006 ( Publicada no DO no dia 28/12/2006, pag. 17), é uma 
autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Agricultura Familiar e 

Inclusão Sócio-Produtiva (http://www.agerp.ma.gov.br/lei-de-criacao). Acesso em 11 no 2013 
53 Programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o país, o Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como 
foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e 
se baseia na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos, conforme 
instituído pela Lei 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/2004. O programa tem gestão 
descentralizada e compartilhada entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. 

(http://www.mds.gov.br/bolsafamilia Acesso em 11 fev 2014). 
54 Benefício que assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso – sessenta e cinco 

anos ou mais – e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de 
natureza física, mental intelectual e sensorial que possam obstruir a participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Foi instituído pela Constituição Federal 
de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LAOS), Lei de n° 8742 de 
7/12/1993, pelas Leis n° 12.435 de 06/07/2011 e n° 12.470 de 31/08/2011 – que alteram os dispositivos 
da LAOS e pelos Decretos n° 6.214 de 26/09/2007 e n° 6.564 de 12/09/2008. 
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpcAcesso em 11 fev 2014). 
55 O Programa de Saúde da Família (PSF), implantado em 1994, caracteriza-se como uma estratégia 

de reorientação do modelo assistencial e tem por base a implantação de equipes multiprofissionais, 
que atuam em Unidades Básicas de Saúde e são responsáveis por um número predeterminado de 
famílias localizadas numa área  
delimitada.http://www.portaltransparencia.gov.br/aprendaMais/documentos/QuestionarioPSF.pdfAcesso 
em 11 fev 2014). 
56 O PETI, programa gerido pelo MDS em parceria com setores diversos dos governos estaduais e 

municipais e da sociedade civil tem como público alvo famílias com crianças e adolescentes menores 
de 16 anos envolvidos em situação de trabalho infantil. Objetiva erradicar todas as formas de trabalho 
de crianças e adolescentes até a referida idade e garantir que freqüentem a escola e atividades sócio-
educativas. O governo trabalha no sentido de integrar o PETI ao Bolsa Família (disponível em 
http://www.portaltransparencia.gov.br/aprendaMais/.../curso_PETI.pdf.)Acesso em 11 fev 2014). 
57 Programa que oferece serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de 

ameaça ou violação de direitos como violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto etc. Por seu caráter de serviço social, 
visando reintegrar pessoas à sociedade o CREAS também faz parte do Plano Brasil Sem Miséria ao 
contemplar pessoas em situação de extrema pobreza. http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

http://aged.ma.gov.br/index.php/aged
http://www.agerp.ma.gov.br/site/index.php/lei-de-criacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
http://www.portaltransparencia.gov.br/aprendaMais/documentos/QuestionarioPSF.pdf
http://www.portaltransparencia.gov.br/aprendaMais/.../curso_PETI.pdf
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/10/centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas
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Com respaldo em Hespanhol (2007), compreende-se que as ações do 

governo federal na promoção do desenvolvimento dos chamados territórios rurais 

ainda se mostram inexpressivas. O país carece de um programa de 

desenvolvimento do campo que seja efetivo, claro quanto aos objetivos, ao período 

de execução, ao montante e à fonte de recursos necessários para sua execução, às 

metas a serem atingidas e aos órgãos e autoridades responsáveis por sua 

implementação.  

A sociedade precisa observar atentamente a articulação existente entre 

Estado, governos, empresas estatais e privadas em torno dos programas, projetos e 

políticas que se instalam nos estados e regiões de modo a evitar que  essa 

articulação se reconfigure conjunturalmente de acordo com os interesses da 

acumulação de capital. 

Como já ressaltado, de modo geral, o desenvolvimento das políticas agrícolas 

relacionadas à modernização da agricultura no Brasil e pautadas pelo paradigma 

desenvolvimentista possibilita forte crescimento econômico resultante de ganhos 

substanciais em produtividade e redução de custos ao grande capital. Contudo, o 

viés setorial e meramente produtivista presente nessas políticas resulta em espaços 

desiguais onde se desenvolvem diversas estratégias de reprodução socioeconômica 

a partir da inserção de novas funções no espaço rural, uma ruptura incapaz de 

retirar da pobreza, por exemplo, ex-pequenos produtores que persistem no espaço 

rural do município de Timon, os que para lá retornam e aqueles que nele se inserem 

num período recente pelos motivos já esclarecidos.  

Assim, do conjunto das políticas públicas retratadas e implementadas no 

Brasil por meio de ações governamentais a partir da década de 1990 objetivando a 

superação das desigualdades geradas pelo capital no setor agropecuário e o 

atendimento das demandas de grupos sociais excluídos das políticas públicas 

favorecedoras do agronegócio, no município de Timon sobressaem-se o PBF, o 

BPC e o PSF, conforme informações do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e dados coletados através de pesquisa de campo por meio 

de formulário durante o mês de abril do ano de 2013. 

                                                                                                                                                                                     
justica/2011/10/centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas.Acesso em 11 fev 
2014). 

 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/10/centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas
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 Segundo dados do MDS (2013) - constantes no Relatório de Informações 

Sociais, cuja elaboração compete à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(SAGI) - no município de Timon, até o mês de maio do ano de 2013, o número de 

famílias cadastradas no PBF equivale a 33.323, das quais 18.440 com renda per 

capita familiar de até R$ 70,00. Do total de famílias cadastradas, 20.149 são 

beneficiadas. Contudo, no referido relatório não há registro de famílias de 

agricultores familiares, assentados de reforma agrária, beneficiário do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário, contrariando as informações coletadas neste estudo 

com base no formulário aplicado junto às famílias pesquisadas. Até o mês de 

agosto/13 constam no referido relatório, 1.786 pessoas com deficiência e 1.557 

idosos beneficiados com o BPC. O número de sujeitos pesquisados na área 

delimitada para essa pesquisa que totalizam esse último dado corresponde a 1,41%. 

 Com relação às políticas de fomento da agricultura familiar, nesta pesquisa 

julga-se importante o conhecimento das ações desenvolvidas no município de 

Timon, pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do 

Maranhão - AGERP/MA, uma autarquia estadual, criada pela Lei nº 8.562, de 28 de 

dezembro de 2006, organizada pelo Decreto nº 22.922 de 02 de janeiro de 2007 e 

constituída pela Lei n° 9.340, de 28 de fevereiro de 2011, e, que tua com base na 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária (PNATER). Instituída pela  Lei Nº 12.188 de 11 de 

janeiro de 2010, cuja formulação e supervisão são de competência do MDA, a 

referida política prioriza, em um dos seus objetivos, a promoção do desenvolvimento 

rural sustentável (AGERP-MA, 2014).  

Objetivando conhecer a atuação do Escritório Regional da AGERP/Timon– 

que também estende suas ações aos municípios de Parnarama e Matões – realiza-

se a entrevista semi-estruturada com o Diretor do órgão, em março de 2014, a partir 

da qual são sistematizadas as informações a seguir. 

O Escritório Regional da AGERP/Timon – de implantação mais recente no 

estado - tem como uma de suas limitações a dificuldade de recursos para pesquisa, 

procedimento não realizado no âmbito de competência do órgão. Conta atualmente 

com sete (07) técnicos na execução dos procedimentos voltados para assistência 

técnica e extensão em dependência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

À semelhança do que ocorre em outras regiões do estado do Maranhão, no 

município em questão o Escritório Regional da AGERP/Timon direciona seus 
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interesses para agricultores familiares. Atende ainda a 02 (dois) Projetos de 

Assentamentos do INCRA e 15 (quinze) Associações do Crédito Fundiário. Esses 

últimos são apoiados, apesar de possuírem políticas próprias – regidas pelos 

estatutos das associações e normas específicas do Crédito Fundiário - visto 

constituírem associações de natureza privada, com Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) próprio, o que lhes possibilita o arbítrio para aceitar ou não o 

acompanhamento do órgão. 

Um tipo de assistência prestado pela AGERP-MA frente a essas associações 

volta-se para a regularização, i) de ações reivindicatórias, justificadas pelo fato de 

não receberem assistência técnica no momento atual, em razão da perda do prazo 

da chamada pública, não dispondo, portanto, de nenhuma empresa credenciada; ii) 

do pacto social e, iii) da substituição dos sócios, titulares originais dos lotes que se 

encontram desligados.  

Tal situação parece ter sido ocasionada por malversação dos recursos e falta 

de atenção com relação, i) aos procedimentos e normas do crédito fundiário; ii) à 

observação do estatuto da associação, iii) à elaboração das atas relativas às 

reuniões e, iv) aos editais de convocação. Além disso, o programa passa por uma 

paralisação de recursos durante três anos no estado do Maranhão, sendo retomado 

somente em 2011. Em decorrência do exposto, por exemplo, os municípios 

assistidos pelo Escritório Regional da AGERP/Timon são beneficiados pelo 

Programa Bolsa Estiagem somente em 2013.  

Considerando esse tempo de paralisação, o governo federal concede dois 

anos para regularização do quadro social, aplicação de recursos e prestação de 

contas e elaboração de planos de aplicação. A orientação da AGERP-MA em 

relação aos planos de aplicação contempla a regularização de novos aditivos de 

ajuste do quadro social e orientação sobre a aplicação de recursos em saldo. Após 

esses procedimentos, objetivando a emissão de recursos pelo PRONAF, os planos 

são encaminhados para a Gerência de Inclusão Sócioprodutiva da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e agricultura Familiar em São Luís e para o Banco do 

Nordeste.  

Em relação à permanência dos assentados, muitos apenas moram nos 

assentamentos sem nada produzirem, especialmente quando se trata de cultivo 

coletivo; outros aplicam os conhecimentos repassados nas reuniões promovidas 

pela AGERP-MA em pequenas áreas plantadas nos quintais das casas, o que por 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/consulsitcadastralcnpj.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/consulsitcadastralcnpj.htm
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enquanto ainda pode ser feito. Existem ainda os que aparecem nos assentamentos 

apenas nos dias de reunião. Quando o titular original, deixa de honrar com o 

pagamento do lote e dele se desliga deve haver substituição e regularização do 

quadro social. O processo inicia com o lançamento do edital de convocação seguido 

da escolha de outro assentado através do voto e finda com a avaliação das 

condições de enquadramento e o relato da substituição em ata. 

Dentre as ações executadas e com continuidade de acompanhamento pela 

AGERP, destinadas a pequenos agricultores e assentados do município de Timon 

aponta-se a implantação de sistema de irrigação através de recurso próprio do 

órgão, o que consiste numa forma de fomentar a produção e permanência no 

assentamento ou propriedade, garantir a segurança alimentar e gerar renda através 

da venda, caso haja excedente. Entretanto, é comum a existência de assentados 

que não desenvolvem nenhum tipo de plantio. 

A AGERP-MA também volta sua atuação para agregados e posseiros, porém 

esses atores não participam da mesma reunião dos assentados.  Os primeiros são 

informados acerca da possibilidade de aquisição de recursos para execução de 

pequenos projetos; os últimos, sobre a política de acesso à terra, através do 

ITERMA – quando se trata da ocupação de terras pertencentes ao estado -  ou do 

Incra – no caso de as terras devolutas pertencerem à União. 

No caso dos posseiros, a ausência de investimentos – embora parte da 

população rural tenha acesso à infraestrutura básica como água e luz – que visem à 

melhoria da produção é justificado pela não resolução da questão fundiária. 

Posseiros alegam não saberem a quem pertence a propriedade que ocupam, 

portanto não arriscam investir. 

Priorizando o trabalho com a unidade familiar, o procedimento metodológico 

adotado pelo Escritório Regional da AGERP/Timon compreende, i) reunião; ii) visita 

para realização de oficina, palestra ou seminário; iii) orientação e, iv) assistência 

técnica. Desenvolvidas todas as etapas o prazo previsto para continuidade dessa 

última na unidade familiar é de cinco anos. 

A Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) é a porta de entrada para as 

políticas públicas direcionadas ao agricultor familiar, cuja propriedade, não pode 

exceder quatro vezes o módulo fiscal que, no município de Timon, corresponde a 55 

ha. Quando o tamanho da propriedade é superior a 220 ha, a instituição financeira 
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dispõe de linha de crédito diferenciada daquela concedida aos agricultores 

familiares. 

A AGERP- MA, através da Secretária de Agricultura do Estado, tem 

promovido distribuição de sementes de arroz, milho, feijão e hortaliças. Outra ação 

do órgão diz respeito à orientação dada aos agricultores familiares para que 

canalizem suas produções para a rede escolar estadual. Para tanto, a AGERP 

intermedia as negociações entre a Secretaria da Educação – via Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) – e o agricultor familiar. No município de Timon, 

treze escolas da rede estadual de educação, apresentam um cardápio com as 

respectivas quantidades. Atendendo à chamada pública cada agricultor familiar pode 

vender até R$ 20.000 (vinte mil reais) para uma dessas escolas, sendo que cada 

instituição escolar compra a merenda individualmente do agricultor familiar.   

Desse modo, a inserção do agricultor familiar no mercado é entendida pela 

AGERP-MA como o fechamento de um ciclo, do qual o órgão participa através da 

orientação e intervenção, tanto fomentando a permanência de antigos agricultores 

em suas propriedades, como propiciando o fortalecimento de ações daqueles que 

vêm na criação de vínculos até então inexistentes com o campo ou no 

restabelecimento de laços com a terra, uma possibilidade de condições dignas de 

sobrevivência. 

As políticas públicas territoriais contempladas no processo de 

descentralização administrativa das políticas governamentais, sobretudo a partir da 

segunda metade da década de 1990, favorecem a multiplicação de agências e 

programas federais, estaduais e municipais. Nessa ótica, entende-se que a AGERP-

MA faz parte do grande número de agências setoriais que, teoricamente, favorecem 

as políticas de fomento direcionadas ao desenvolvimento territorial.  

Pressupõe-se, portanto, a inclusão do órgão nas políticas organizadas em 

sistemas nacionais verticais, exigentes da adesão de estados e municípios, como 

forma de garantir o acesso aos recursos dos programas nacionais como o PRONAF. 

Ao promover atividades produtivas e de geração de trabalho e renda no campo e 

executar política de descentralização orçamentária o município constitui a unidade 

espacial de intervenção governamental. 

Apesar da atuação propositiva da AGERP-MA no município de Timon, como 

exposto acima, considerando a área delimitada para pesquisa, os resultados 

alcançados ainda se revelam tímidos e inexpressivos, seja pelo breve tempo de 
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experiência do órgão, seja pelas resistências observadas entre os poucos habitantes 

do campo que ainda se dedicam às atividades agropecuárias. No tocante aos 

assentamentos do Crédito Fundiário a própria rotatividade dos sócios e a falta de 

entendimento quanto ao cultivo coletivo tem incidido negativamente na execução de 

políticas fundamentadas na abordagem da dimensão territorial. 

Para exemplificar os vários problemas que permeiam as Associações 

oriundas do Crédito Fundiário, são retomados trechos da fala de um dos associados 

originais da Associação São José de Ribamar - mais conhecida como Assentamento 

Terra Dura, interligado ao povoado Buriti Cortado - ex-integrante do Conselho 

Diretor da Associação de Moradores do referido assentamento, conforme entrevista 

semi-estruturada, realizada em abril de 2013. 

i) Referente à destinação dos recursos adquiridos quando da compra da terra e 

ao número de associados: 

 

“Aqui era pra tá morando 77 família. Na realidade enquanto teve o 

dinheiro que o governo comprou a terra e outro pra gente comprar o 

material pra trabalhar, né, aqui tava muito bem, mas quando acabou o 

dinheiro, aí todo mundo não teve como se manter aqui”. 

 

ii) Sobre a realização das práticas agropecuárias e produtos cultivados: 

 

“No início teve um projeto de plantação de feijão e milho. Foi um dos 

projeto que a gente fez aqui e depois de muito tempo, com muita luta, a 

gente fez um projeto de melancia japonesa no campo interligado. Nóis 

temo aqui o campo interligado e campo de teixeiro58, que é o campo que 

se trabalha no inverno. No campo interligado são 8 ha, mas ele funcionou 

muito pouco. Só teve dois projeto e com muito tempo teve o projeto de 

melancia que a gente fez, adonde trabaiamos só  três pessoas na época. 

E hoje,aqui, digo para a senhora, a associação só tem o nome no papel”.  

 

iii) Em relação à área total adquirida pela associação, valores pagos pelo 

financiamento e n° de titulares:  

“Não tou lembrando o total, mas foi R$ 120,00 e uma fração para 37 

pessoas ... são 800 ha de terra. Esse ano nóis paguemo R$ 274,00 por 

                                                           
58 O sujeito pesquisado refere-se ao campo sequeiro. 



144 
 

ano, cada uma pessoa. Teve dois ano que nóis paguemo individual, 

depois o banco não aceitou mais, só aceitava se pagasse todos iguais”. 

 

iv) Acerca da procedência dos recursos para construção das casas: 

 

“Essas casas ... veio uma ajuda de custo pra cada assentado e como a 

gente não tinha ... não veio no projeto casa, só veio ajuda de custo. Essa 

ajuda de custo a gente transformou ela em comprar material para fazer as 

casa, que dizer que a ajuda de custo, a que veio, justamente foi aplicado 

na construção das casas”.  

 

v) Relativo a outros benefícios conquistados pela associação: 

 

“Teve duas vezes que a gente foi o banco ... receber pelo Banco do 

Brasil, uma importância de meio salário, logo no início, depois isso 

acabou. Essa posição do Banco do Brasil é porque eles abriram a conta 

no Banco do Brasil, a associação abriu a conta no Banco do Brasil, 

recebemo uma ajuda duas veze, isso era uma ajuda que o governo deu, 

ninguém pagou nada, essa foi ajuda de custo ... na realidade muito de 

nós não tinha ... digamo um dinheiro depositado para alimentação ... foi 

pra alimentação nossa”.  

 

vi) Concernente às causas do insucesso dos cultivos no campo interligado. 

 

“Nós chegamos a plantar só mermo feijão e milho coletivo, mas só que a 

gente, a maioria não trabaiava, botava o diarista, né ... mas nóis como 

trabaiava, ia reclamar para o diarista, aí o diarista dizia assim ... isto ... 

nóis não tamo trabaiando pra você, to trabaiando pra seu fulano de tal, aí 

foi como a gente acabou, acabou a parte coletiva porque nóis diretamente 

trabaiando e o diarista trabaiando pra outra pessoa que não trabaiava, e a 

gente ... não deu pra gente trabaiar coletivo ... aí a gente foi, dividiu ... é ... 

em lote o próprio campo interligado pra trabaiar. Cada um tem um lote pra 

trabaiar. O tamanho do lote era 8 (oito) metros de largura por 120 m 

(cento e vinte)  de comprimento”.  
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vii) Pertinente à produção no próprio lote individual ou no lote do campo 

interligado pertencente ao associado. 

 

“Eu porduzo, eu passei a trabaiar no fundo do meu quintal  ... é ... aqui 

mermo. Eu tenho ...eu deixei de trabaiar no coletivo, mas quase todos que 

mora aqui deixou porque não deu certo trabaiar coletivo e então, hoje, 

como nóis não temo nada mermo ... hoje eu tava comentando comum 

companheiro meu, que é também um fundador, ele disse: eu to de volta 

pra Timon novamente ... eu peguei pela aquela Voz do Brasil59, que o 

Planart60, para a região Nordeste, só quando chover e você sabe, eu fiz 

arguma coisa aqui, mas divido ... nas primeiras chuvas ... passamo vinte e 

um dia sem chuva, as primera ... o que a gente prantou nas primeira 

chuva não resistiu e aí, a gente repetiu a prantação ... por exempo, eu 

repeti, não deu mais certo, né, e eu não tenho do que viver aqui. Sou 

obrigado a voltar para cidade de novo. E assim, são milhares que fez 

isso”.  

 

viii) Sobre a fonte de renda, dos que não plantam, o complemento de renda da 

família que têm a coleta dos produtos plantados inviabilizada pela falta de 

chuva e a garantia de sobrevivência no assentamento. 

 
“Na verdade nunca mais teve nenhum projeto aqui. Minha entrada aqui ... 

eu fui um grande guerreiro. Tive que trabaiar pra poder me manter com 

minha mulher sem ter nenhum emprego. Aí, com 3 (três) anos de 

sindicato, aí eu preitiei a minha aposentadoria, tanto eu como minha 

esposa. E ela não conseguiu se aposentar. E eu, graças a Deus, eu 

consegui. Fiz tudo direitim, tudo que pediru e fui aposentado como 

sindicalizado. Ela, a gente colocou na justiça e com 03 (três) anos ela 

recebeu os direito, como ela, os direito dela como aposentada, ela 

continua aposentada. 

                                                           
59 Referindo-se ao programa de rádio – Voz do Brasil - de transmissão nacional, no ar há mais de 70 

anos, informando aos cidadãos notícias do seu interesse sobre os poderes executivo, legislativo e 
judiciário (conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil) 
60

 O entrevistado faz menção ao PRONAF. 
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No meu quintal, eu planto feijão, milho, eu tenho um projeto de melancia 

de 50 x 50 metros. Meu filho, quando eu tava destacando, ele me ajudou.  

Depois de destocado eu mesmo dou conta. Graças a Deus, dá pra gente 

ir controlando. Temo a criação de galinha, tem o ... já tentei duas veze 

criar porco, mas num guentei a despesa, num quis fazer.  

O que eu vendo do que sobra do plantio é pra compretar a aposentadoria. 

O restante das coisa que a gente procura pra se alimentar, vai lá em 

Timon, compra e traz pra cá.  

 

ix) Em relação à substituição do associado. 

 

“Quando a pessoa desiste do lote, tem deles que passa pra outro, é o 

caso desse meu vizinho. Alguém passou pra ele. Dos titulare mermo, aqui 

tem pouca gente. Tudo já passaro pra substituto. Só que eles só vão 

passar a titular, eu acho que quando terminar o pagamento da terra. 

Ainda falta dez ano pra terminar de pagar”. 

 

x) Referente à fixação dos associados titulares e substitutos no assentamento 

 

“Aqui só tem um lote aqui que ele61 deu pro rapaz morar, mas continua no 

nome. Tanto o titular como o substituto que não estão aqui dentro 

continua na cidade, mas pagando todos os anos”. 

 

xi) Quanto aos critérios de distribuição dos lotes. 

“Todos 37 titulares foram sindicalizados. Já estava o número certo de 

pessoas. Uma coisa que deixa muito a desejar, sinto muito, já é a terceira 

vez que Seu Francisco, ele faz a tentativa de morar aqui ... só em ele 

pagar”. 

 

Considerando as informações expostas e aquelas apreendidas por meio de 

observação assistemática, compreende-se que a realidade dos integrantes da 

Associação São José de Ribamar - assentados do Crédito Fundiário - ainda é 

                                                           
61 Referindo-se a um dos titulares. 
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permeada de vieses complicadores das suas condições socioeconômicas e da tão 

sonhada produção agrícola como fator de geração de trabalho e renda.  

Grande parte dos titulares, logo após os primeiros recursos recebidos 

abandonam seus lotes, motivados, i) pela má aplicação dos incentivos 

governamentais; ii) pela falta de entendimento e continuidade em relação ao cultivo 

interligado e, iii) pelas adversidades naturais como a falta de chuva. 

Ao que parece muitos titulares ingressam na associação, mesmo com 

residência fixada na cidade – que nem sempre é a de Timon - onde trabalha, sem 

nenhuma intenção de produzir no campo. Valem-se da oportunidade da aquisição da 

terra a baixo preço e longo prazo para pagar como forma de especular - passando o 

lote adquirido para outra pessoa - ou garantir uma aposentadoria futura, uma vez 

que se mantém sindicalizado. Em outros casos, indo ao encontro do que firma o 

Diretor do Escritório Regional da AGERP/Timon, “muitos assentados apenas moram 

no assentamento, mas nada produzem”. Muitos têm o Benefício de Prestação 

Continuada e o Bolsa Família como únicas fontes da renda familiar. 

Os que procedem da cidade e se deparam com as dificuldades acima 

apontadas retornam a este espaço em busca de trabalho, repassam os lotes a 

terceiros - geralmente através da cobrança de uma espécie de “ágio”- sem, no 

entanto, perderem a titularidade da terra. Nem mesmo a Presidente da Associação 

dos Moradores ali reside.  

A substituição dos associados que se desligam do lote, em geral, não ocorre 

em conformidade com as normas específicas do Crédito Fundiário, como esclarece 

o diretor do Escritório Regional da AGERP/Timon. Ao longo do tempo, as 

perspectivas traçadas quando da criação da associação parecem se perder.  

 Em tese, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)62, criado para 

contribuir com a ampliação e consolidação da agricultura familiar, funciona em três 

diferentes linhas de financiamento, beneficiando os trabalhadores rurais mais 

pobres, os jovens agricultores entre 18 e 28 anos e os agricultores familiares com 

pouca ou nenhuma terra, públicos prioritários das políticas de combate à fome e de 

inclusão social do Governo Federal. É uma estratégia concebida pelo governo 

                                                           
62 Importante mecanismo de acesso à terra, o PNCF tem contribuindo para a ampliação e a 
consolidação da agricultura familiar, atividade atualmente responsável por cerca de dois terços dos 
postos de trabalho gerados no campo, por 10% do PIB nacional e pela produção de cerca de 70% 
dos alimentos consumidos no Brasil. (Disponível em 
www.seara.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/.../gerados/credito.asp. Acesso em 02 jun 2011). 

http://www.seara.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/.../gerados/credito.asp
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federal para combater a pobreza rural no Brasil, possibilitando, após a aquisição da 

terra, benefício para o agricultor através de financiamento para a estruturação 

produtiva, constituindo, assim, importante mecanismo de acesso à terra. Todavia a 

realidade da Associação São José de Ribamar ou AssentamentoTerra-Dura está na 

contra-mão dos números  apontados pelo Banco do Nordeste do Brasil em relação à 

produção de alimentos consumidos no Brasil.  

No contexto da área pesquisada, vale salientar o caso da Associação dos 

Produtores da Vila de Deus, localizada às margens da BR 226. Trata-se de um 

assentamento rural oriundo do Crédito Fundiário via Banco do Nordeste, implantado 

em 2005. Conforme entrevista semi-estruturada concedida por uma das 13 

assentadas titulares originais do projeto, atualmente a associação totaliza 36 

assentados que dispõem de lotes com área de 22 m x 100 m.  

O assentamento é servido de energia elétrica e água encanada procedente 

de poço tubular desde a fundação. Segundo a entrevistada os recursos financiados 

pelo governo federal num total de R$ 100.000,00 destinaram-se à aquisição de 

adubo, irrigação, arame e parte do material empregado na construção de moradias; 

os associados contam com 19 ha para cultivo coletivo, dos quais 06 ha são irrigados 

para o plantio de melancia, milho, abóbora, maxixe e quiabo; a associação contrata 

os serviços de arado e trator sempre que necessário e nos lotes individuais o 

assentado pode criar pequenos animais e se dedicar às hortaliças.  

Uma vez contemplados pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)63 

os assentados aguardam a construção das moradias. Outra perspectiva persiste em 

relação à concessão de recurso mediante projeto já aprovado para aquisição de 

trator, caminhão e maquinário para fabricação de farinha. 

Os produtos são cultivados a partir da utilização da mão de obra familiar, mas 

esporadicamente ocorre emprego de mão de obra remunerada. A AGERP/Timon 

concede acompanhamento técnico três vezes por semana.  Quanto ao destino da 

                                                           
63 O PNHR criado pelo governo federal no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida e organizado 

pela Caixa Econômica Federal atende a todos os municípios do país, objetivando levar moradia digna 
ao agricultor familiar e trabalhador rural, por meio da construção de uma casa nova ou da conclusão, 
reforma ou aumento do imóvel já existente. Os beneficiários do programa são: o agricultor familiar, 
que apresenta a DAP para comprovar sua renda; o trabalhador rural, que apresenta o comprovante 
de renda formal ou declarada e as comunidades tradicionais (pescadores artesanais, extrativistas, 
aquicultores, maricultores, piscicultores, comunidades quilombolas e povos indígenas) também com 
renda comprovada por meio da DAP (Disponível em 
http://www.caixa.gov.br/novo_habitacao/minha_casa/compra/mcmv/habitacao_rural/index.asp. 
Acesso em 12 mai 2014). 

http://www.caixa.gov.br/novo_habitacao/minha_casa/compra/mcmv/habitacao_rural/index.asp
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produção, uma parte é consumida pela família e a outra é comercializada coletiva ou 

individualmente.  

O exposto possibilita compreender que no caso da Associação dos 

Produtores da Vila de Deus a adoção dessas estratégias, permite pensar, i) em 

novas territorialidades em construção (FERREIRA, 2002) no município de Timon que 

se relacionam ao conceito de desenvolvimento territorial e, ii) que diante das 

possibilidades de revitalização do espaço rural do município processos assimétricos 

são vislumbrados: certas regiões são marcadas pela exclusão e marginalização da 

sociedade, enquanto outras detêm chances de superação das adversidades 

naturais, sociais e econômicas a partir da atuação dos seus atores sociais.  

Para Clemente e Oliveira (2012) um dos desafios para a construção de uma 

política nacional ampla e irrestrita de desenvolvimento territorial integral consiste em 

valorizar a profissionalização do agricultor – de fato e de direito – para que este 

possa se equiparar ao trabalhador urbano. Que as práticas agropecuárias não sejam 

desempenhadas tão somente por aqueles que não tiveram acesso à educação 

formal. Ao que parece, até agora, a transformação do espaço rural do município de 

Timon, tendo por base o desenvolvimento territorial na perspectiva da articulação 

socioinstitucional e socioprodutiva ainda está por ser alcançada.  

Objetivando aprofundar o conhecimento relativo às políticas direcionadas à 

agricultura familiar no município de Timon, seja realizada em assentamentos do 

INCRA ou do PNCF, seja por pequenos proprietários, a entrevista semi-estruturada 

concedida em fevereiro de 2014 pelo Secretário Municipal De Desenvolvimento 

Rural, vem acrescentar informações relevantes acerca das ações implementadas e 

planejadas no contexto local. A seguir, expõe-se o conteúdo da entrevista, o qual é 

intercalado com argumentos que remetem às políticas nacionais.  

O Secretário afirma que a agricultura sempre esteve num patamar abaixo dos 

outros setores, como já mencionado nesta pesquisa. Fazendo parte da 

administração superior do governo municipal que dá inicio ao pleito 2013-2016 fala 

de modo empolgado sobre o apoio recebido da prefeitura. Questionado em relação 

às políticas e respectivas ações implementadas e planejadas no espaço rural de 

Timon, menciona: 

i) O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que constitui uma 

política pública federal, instituída pelo artigo 19 da Lei 10.696/2003, desenvolvida 

com recursos do MDS em parceria com governos estaduais e municipais e a 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/72343abc2abc715636ae00c2b6249ed8/download
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Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), objetivando promover o acesso a 

alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e a inclusão social e 

econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. Para 

participar, o agricultor familiar deve se identificar através da DAP (MDS, 2014).  

De acordo com o Secretário, na agricultura familiar, a produção de 

subsistência pode compreender hortaliças, fruticultura, caprinocultura, suinocultura, 

avicultura e bovinocultura, que comprada pelo PAA a preço de mercado é distribuída 

no município por instituições credenciadas pela equipe técnica do programa. 

Entretanto, até o momento, nenhum agricultor familiar, dentre mais de 20.00064 

(vinte mil), fornece alimentos ao PAA, ou seja, o município de Timon não participa do 

programa.  

Esta situação pode ser explicada por fatores como: i) perda de importância da 

agricultura de subsistência em decorrência dos motivos já expostos; ii) falta de 

chuva e do emprego da técnica de irrigação; iii) não dedicação dos assentados 

oriundos do INCRA e PNCF às atividades agropecuárias, como no caso já exposto 

da Associação São José de Ribamar; iv) novos usos do solo no espaço rural: 

residência, segunda moradia, lazer, prática de atividades ligadas ao comércio e 

indústria etc e, v) baixa produtividade em virtude do emprego de técnicas 

tradicionais de cultivo.  

ii) O PNAE, programa já apontado nesse estudo, quando da análise da 

entrevista concedida pelo Diretor da AGERP/Timon. O entrevistado afirma tratar-se 

de programa existente no âmbito estadual e municipal, sendo que cinco pessoas 

fornecem alimentos - como melancia, maxixe, quiabo, abóbora, mamão - para o 

preparo da merenda em escolas da rede estadual. Esse fornecimento ocorre 

individualmente, mas o programa permite que a venda seja realizada através de 

uma associação. Para tanto, é necessário a DAP. 

                                                           
64 Dado questionável quando se sabe que a população residente rural, de acordo com o último Censo 

Demográfico – realizado em 2010 – (IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO, 2010) equivale a 20.327 
habitantes, que têm como fonte de sobrevivência rendas de diversas origens: aposentadoria, 
programas sociais de transferências de renda a exemplo do Bolsa Família, comércio, emprego 
urbano, atividades relacionadas à indústria e ao turismo de lazer, reveladoras de um crescente 
esvaziamento do espaço rural de atividades agropecuárias. Outro dado na contra-mão desse número 
consiste no informe do Diretor da Agerp/Timon em 23 de setembro de 2013 ao noticiário eletrônico 
Maranhão News declarando que na  safra 2012/2013 foram inscritos em Timon 334 agricultores 
familiares (http://www.manews.com.br/agricultores-ja-comecaram-a-receber-o-pagamento-da-safra-
20122013/). Acesso em 21 jun. 2014 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/ec607a2ac19b25afec87ee21855e8873
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Em sua fala, declara que recentemente de cinco a oito pessoas são inseridas 

como fornecedores no PNAE municipal, mediante divulgação pioneira de edital no 

âmbito dessa circunscrição administrativa. Nesse contexto se inserem assentados 

do povoado Buritizinho, que dispondo de uma área de 4 ha, realizam cultivos com 

base na irrigação por gotejamento e vendem também para o PNAE do estado. 

Outros assentamentos do Crédito Fundiário – São José dos Marrocos e Associação 

da Vila de Deus - também produzem a partir de irrigação. O primeiro dispondo de 6 

ha para produção de milho, mandioca e desenvolvimento de pequenos projetos de 

piscicultura e o segundo utilizando área equivalente a 4 ha. 

iii) O Garantia Safra (GS)65, programa que abrange as esferas federal, 

estadual e municipal, sobre o qual atesta que em Timon, considerando o ano de 

2013, são cadastrados 322 (trezentos vinte dois) agricultores, procedimento que 

para ser realizado também exige a DAP. O critério para a obtenção desse 

documento é o plantio de dois hectares de roça. O entrevistado afirma que o fator 

impeditivo é que “não tem muita gente botando roça”. Assim, mesmo com a 

autorização da Prefeitura Municipal para realização de 2.000 (dois mil) cadastros, 

apenas 1.000 (hum mil) são realizados em 2014, totalizando 1.300 (hum mil e 

trezentos) agricultores aptos ao programa. Contudo, explica o secretário, Timon se 

sobressai como um dos municípios maranhenses que cadastra maior número de 

agricultores, haja vista que nenhum dos grandes municípios do estado realiza mais 

de 2.000 (dois mil) cadastros. 

iv) O PRONAF A - programa destinado para assentados da Reforma 

Agrária e beneficiários do Crédito Fundiário - enfatizando que a política disponibiliza 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de empréstimo para o agricultor familiar, com quatro 

anos de carência e 40% (quarenta por cento) de desconto sobre o montante, uma 

vez que o pagamento ocorra na data certa, podendo ser realizado em sete anos.  

v) O Programa Nacional de Habitação Rural (PNRH) que, segundo o 

entrevistado, já se encontra alavancado no município, com mais de vinte povoados 

cadastrados. Consiste numa vertente do Plano Brasil Sem Miséria, que prevê a 

                                                           
65 A  Lei 10.420, de 10 de abril de 2002  cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício Garantia-

Safra.  O programa representa uma ação do PRONAF inicialmente voltada para agricultores 
familiares da região Nordeste, área norte do Estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do 
Jequitinhonha e área norte do Estado do Espírito Santo ― área de atuação SUDENE, 
majoritariamente semiárida ― que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas 

(http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/garantiasafra..)Acesso em 21 jun. 2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10420.htm
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/garantiasafra
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doação de uma habitação rural. A implementação se dá através da articulação de 

várias secretarias – como da habitação, do desenvolvimento rural, do planejamento, 

da infra-estrutura, do desenvolvimento – na esfera do município, porém a construção 

das casas compete a empresas privadas, cujas ações iniciam com o envio de 

propostas ao governo federal com tal finalidade. Para o secretário, a iniciativa de 

empresas que não dispõem de estrutura suficiente para atender aos requisitos 

exigidos pelo programa tem atrapalhado o desenvolvimento da política e gerado 

descrédito entre a população, principalmente pelo fato de solicitarem ajuda 

financeira da população.  

Ainda referente ao PNHR, o secretário argumenta que i) o programa se volta 

para associações já existentes; ii) áreas de reforma agrária do INCRA ou oriundas 

do Crédito Fundiário, já contempladas – conforme projeto original -  com recursos 

destinados à construção de habitações, não terão acesso ao programa e, iii) os 

beneficiários do Crédito Fundiário podem ser contemplados pelos Subprojetos de 

Investimentos Comunitários (SIC‟s), a exemplo da Associação dos Produtores da 

Vila de Deus, nesse caso, empregado em compra de terra, implantação de sistema 

de abastecimento d‟água e de irrigação e instalação de sistema de energia. O saldo 

dos recursos pode ser utilizado na construção de moradias, porém esse 

procedimento inviabiliza a obtenção de financiamento através do PNHR, para esse 

fim. 

Os SIC‟s equivalem a um dos componentes básicos da linha de financiamento 

Combate à Pobreza Rural (CPR). São projetos de infra-estrutura básica e produtiva 

apresentados pelas associações de trabalhadores rurais beneficiários do Crédito 

Fundiário, contendo os respectivos planos de aplicação de recursos, cronogramas 

de execução e desembolso das parcelas previstas para liberação de recursos (MDA, 

2009) oriundos, 

[...] do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, sendo estes não 
reembolsáveis e não caracterizado como operação de financiamento, 
repassados por meio de contrato específico de transferência de recursos, a 
qual será constituído de dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União e em seus créditos adicionais, com recursos oriundos do Tesouro 
Nacional ou operações de crédito e doações de instituições nacionais e 
internacionais, conforme Decreto n.º 6.672, de 2 de dezembro de 2008 
(MDA, 2009, p. 17) 

 

De acordo com o secretário, as metas traçadas pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, pretendem ir além da habitação rural. O órgão almeja 
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implantar em cada assentamento um campo agrícola com o emprego de recursos 

próprios para beneficiamento de 50 (cinqüenta) famílias. Refere-se ainda às 

propostas de implantação e desenvolvimento dos seguintes projetos, com base em 

recursos da prefeitura: 

i) Bioforte: fortificação de alguns vegetais - batata doce, feijão caupi, 

macaxeira e milho – a partir de transferência de tecnologia da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que já realiza a distribuição de sementes, 

exemplo a ser seguido pela AGERP-MA ainda em 2014. Segundo o secretário, a 

Associação de Produtores da Vila de Deus já produz batata doce fortificada. 

ii) Sisteminha: programa previsto para a criação de peixes como a tilápia 

e o tambaqui, em tanque com sistema hidropônico para cultivo de alface e coentro. 

Em volta do sisteminha realizar-se-á o cultivo de plantas medicinais e frutíferas.  

iii) Programa Agroecológico Integrado Sustentável (PAIS): projeto que visa 

a criação de galinhas, com o galinheiro no centro, envolvido por canteiros circulares 

para plantio de hortaliças, por sua vez rodeadas de frutíferas. O município já conta 

com a implantação de seis desses programas.  

iv) Mandala: projeto elaborado visando à criação de peixe, com a seguinte 

configuração: o tanque no centro, rodeado por canteiros de hortaliças envolvidos por 

árvores frutíferas. 

Durante a entrevista o secretário especifica cinco projetos apresentados à 

prefeitura na pretensão que sejam desenvolvidos com recursos próprios:  

i) O Horta Legal: propondo a revitalização das 6 (seis) hortas 

comunitárias existentes no espaço urbano do município. De modo especial se refere 

à Horta da Vila do Bec, à qual se dedicam 57 (cinqüenta e sete) famílias, cultivando, 

principalmente, coentro, cebolinha e alface. O espaço, recentemente beneficiado 

com um sistema de irrigação por microaspersão, que logo depois é reforçado por 

uma bomba para aumentar a pressão da água, também é favorecido com reforma 

da cerca e distribuição de semente. Há previsão para implantação de 3 (três) hortas 

nos povoados Lages, São José de Ribamar e Santa Amélia; 

ii) O Irriga-Timon: objetivando aproveitar a água do Rio Parnaíba para 

irrigação de áreas próximas à margem – antes utilizadas pelas fábricas de cerâmicas 

- em cerca de 80 quilômetros, a serem destinadas para produção de hortaliças e 

frutas; 

http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=embrapa&cb=Y6&pg=GGmain&p2=%5EY6%5Exdm063%5ELAPTBR%5Ebr&n=780c2554&qid=36d888e727f041cfa9b368e74f0f8519&pn=1&ss=sub&st=hp&ptb=1A8B87DD-AD9A-4C9E-BFFF-01C95C8EEA7A&tpr=sbt&si=CLu8iMjrhb8CFWMQ7AodDAcAvg&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEcXLdLL2WMfsWmiueFeU4xPmwsr7XjJ8nlFs83luIE60&ord=3&
http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=embrapa&cb=Y6&pg=GGmain&p2=%5EY6%5Exdm063%5ELAPTBR%5Ebr&n=780c2554&qid=36d888e727f041cfa9b368e74f0f8519&pn=1&ss=sub&st=hp&ptb=1A8B87DD-AD9A-4C9E-BFFF-01C95C8EEA7A&tpr=sbt&si=CLu8iMjrhb8CFWMQ7AodDAcAvg&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEcXLdLL2WMfsWmiueFeU4xPmwsr7XjJ8nlFs83luIE60&ord=3&
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iii) O Frutas da Terra: previsto para ser implementado no ano de 2015, 

objetivando beneficiar áreas adquiridas a partir do Crédito Fundiário, especialmente 

aquelas que já possuem irrigação, como a Associação dos Produtores da Vila de 

Deus, Cajueiro e São José de Ribamar; 

iv) O avicultura: visando fomentar a criação de galinhas e, assim, atender 

à demanda de restaurantes da região; 

v) Produção Intensiva de Leite a Pasto: projeto da Embrapa que exige 

investimento inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Trata-se de um sistema de 

confinamento com rotação de pastejo, que utiliza acima de 15 animais hectare. 

Enquanto o pasto é irrigado, adubado e piquetado numa parte da área e o gado ali 

colocado para engorda, outra permanece em descanso. Estima-se uma produção 

superior a 10 (dez) litros de leite por cabeça de gado.  

O responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Timon, 

ainda acrescenta que, encontra-se em fase de licitação o projeto a ser desenvolvido 

pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) no município, o qual consiste na implantação de cinco sistemas de 

abastecimento de água nos povoados Lagoa Grande, Santana da Gameleira, Ponte, 

Roncador e São Francisco de Baixo. Esses dois últimos, em virtude de não 

atenderem ao padrão exigido pelo programa, são substituídos por dois dos cinco 

povoados suplentes: São Roque e Soledade. Os demais são: Cabeceira da Inhuma, 

Alagadiço e Vila Zé Filó.  

O Comitê Gestor Municipal Do Programa Brasil Sem Miséria66, presidido pelo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, é o responsável pela escolha 

desses povoados, os quais podem ser substituídos mediante avaliação da comissão 

da CODEVASF, caso não atendam aos critérios67 estabelecidos. 

Entende-se que as políticas direcionadas ao espaço rural do município de 

Timon, já efetivadas, em fase de implementação ou de planejamento, como as 

expostas acima, resultam de mudanças significativas gestadas há anos e que 

                                                           
66 Conforme o Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, os representantes do Comitê 

Gestor Municipal do Programa Brasil Sem Miséria, são: Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, Associação e Coletivismo de Mulheres Extrativistas, Câmara dos Vereadores, 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Timon, Clube de Mães, Associação dos 
Produtores Rurais do Povoado Jacaré, Associação dos Moradores do Povoado Gameleira, 
Associação dos Moradores do Povoado Marrecas. 
67 Os critérios exigidos são: i) não possuir sistema de abastecimento de água; ii) ter no mínimo 30 

(trinta) famílias a serem beneficiadas; iii) pequena distância entre as casas, de modo a não inviabilizar 
os custos e,  iv) profundidade máxima do povo equivalente a 200 metros. 
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considerando o contexto político favorável, vêm se processando no âmbito da nação 

desde o começo do século XXI. Marcadas por caráter explicitamente territorial, 

demandam a criação de institucionalidades públicas e de processos que vislumbrem 

novos rumos às políticas de desenvolvimento agrário. 

Dentre as políticas apontadas considera-se que o PRONAF confere maior 

dinamicidade à economia de territórios estagnados. Consistindo na primeira ação 

afirmativa voltada ao segmento produtivo da agricultura familiar no Brasil, o 

programa surge como um mecanismo de crédito direcionado a um público específico 

e historicamente excluído do acesso a recursos financeiros no país. Os recursos 

recebidos pelos agricultores familiares em forma de crédito subsidiado geram 

demandas para todos os setores da economia e causam impactos na produção 

agregada de valores, caracterizando o programa como uma política intersetorial 

embora concebida como uma política agropecuária. O público-alvo do PRONAF,  

[...] foi definido como sendo os agricultores familiares que possuam, pelo 
menos, 80% da renda familiar originária da atividade agropecuária; 
explorem área de até quatro módulos fiscais; utilizem mão-de-obra 
predominantemente familiar; residam no imóvel ou em aglomerado próximo; 
e possuam renda bruta familiar anual de até R$ 60.000,00 (ALVES FILHO; 
SILVA, 2009, p. 05). 

 

De acordo com Alves Filho e Silva (2009) o governo federal aponta como 

fontes de recursos do PRONAF o Orçamento Geral da União (OGU), Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), bancos cooperativos e os Fundos Constitucionais – 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte (FNO) e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

Oeste (FCO). 

Embora interesses estratégicos nacionais associados a aspectos como 

coesão territorial e social levem, cada vez mais, ao reconhecimento da importância 

do espaço rural e da agricultura familiar, num país de grandes nuanças regionais 

como o Brasil, as políticas territoriais ainda carecem de fortalecimento em 

determinados contextos. No município de Timon, por exemplo, os resultados até 

então observados ainda são embrionários e não indicam uma retomada das práticas 

agropecuárias.  

As políticas direcionadas à agricultura familiar do município de Timon, como 

as anteriormente expostas, reclamam maior aproximação em relação aos requisitos 

trazidos com a retórica do desenvolvimento territorial por meio do desenvolvimento 
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de projetos estratégicos de longo prazo, de modo que assegure a inserção do 

agricultor familiar em mercados dinâmicos. Caso contrário, o espaço rural do 

município continuará perdendo população ou sendo demandado apenas como 

espaço para moradia, de lazer, segunda residência ou residência de fim de semana 

etc. 

É, pois, competência dos organismos institucionalizados reinventar formas e 

mecanismos que envolvam segmentos precarizados da população rural no sentido 

de motivá-los para o desenvolvimento de práticas agropecuárias, assim como 

garantir a viabilidade desses no mercando, projetando-lhes uma visão de futuro. 

Enquanto as políticas promovedoras de assentamentos, quer relacionados ao 

INCRA, quer relacionados Crédito Fundiário, apresentarem rupturas, falta de 

continuidade ou interesses políticos, esta modalidade de aquisição da terra 

continuará a ser entendida por alguns atores sociais como negócio fácil ou 

possibilidade de futura aposentadoria e por outros, como o local de moradia da 

população idosa, que tem com única fonte de renda para sua sobrevivência o BPC. 

Dentre as famílias pesquisadas nesse estudo, 50% dispõem do BPC, 41,17% do BF 

e cerca de 38%, concomitantemente desses dois benefícios. Quanto às fontes da 

renda familiar, as obtidas podem ser verificadas no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 População rural de Timon: fonte da renda familiar 

 

Fonte: pesquisa direta, abr/2013 
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O exposto possibilita apreender que, o município de Timon, como parte do 

espaço rural brasileiro, não se encontra totalmente desprovido de políticas voltadas 

ao combate da pobreza, entretanto parece existir descontinuidade de ações e 

fragmentação das estratégias nesse sentido. Apenas o acesso ao crédito, por si só, 

não modifica a condição de pobreza do produtor. É preciso mudar a realidade do 

beneficiário da política; promover mudanças estruturais no ambiente; capacitar os 

indivíduos com os ativos que a pobreza lhe retirou ou não permitiu acumular; 

promover a inserção produtiva dos pequenos produtores aos mercados de produtos 

rurais (BUAINAIN; GARCIA, 2013). 

De todo modo, as iniciativas referentes à implementação de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento territorial rural no município de Timon tem 

possibilitado o surgimento de experiências alternativas caracterizadoras de um novo 

rural e exigentes da intensificação das relações de complementaridades rural-

urbano.  

 

4.3 As novas faces do espaço rural em Timon 

 

A partir da segunda metade do século XX pari passu ao processo de 

modernização da agricultura desenvolvem-se as teorias relativas ao espaço rural 

prognosticando seu fim, renascimento ou a emergência de novas ruralidades 

(LEFEBVRE, 2002; KAYSER, 1993; VEIGA, 2004-2005). Esses estudos expõem 

uma nova realidade que, no Brasil como em outros países, refletem profundas 

transformações e intensa diversificação no meio rural. 

Tendo em vista os efeitos perversos desencadeados por estas mudanças - 

degradação de parte da sociedade rural e uma reorganização socioespacial a 

expressar diferenciadas territorialidades do capital - na década de 1990 são 

reconhecidas as potencialidades do rural como espaços para reformas societárias 

de cunho integrativo tendo como fundamento registros de processos de 

recomposição dos espaços rurais em diversos países e o surgimento de movimentos 

sociais de base rural movedores de críticas veementes às políticas rurais e 

agrícolas, gestadas em conformidade com o modelo de desenvolvimento 

modernizador (FERREIRA, 2002). 

Apesar dessas iniciativas se distanciarem do contexto sócio-político do 

município de Timon, nele repercutem. Nesse sentido, a partir dos anos 1970, 
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concomitante ao esvaziamento do seu espaço rural, tanto de população quanto de 

atividades agropecuárias, ocorre um conjunto de transformações que abrangem 

desde a intensa fragmentação das propriedades e surgimento de atividades 

diferenciadas das práticas agropecuárias às modificações/incorporações de hábitos 

e de valores considerados por muito tempo intrinsecamente urbanos, caracterizando 

um rural multifacetado em que o solo é destinado a diferentes usos e ao qual são 

impostos vários sentidos sociais. 

Confirmando essa tendência, ao serem questionados acerca da utilização da 

terra (conferir pergunta 3.6, APÊNDICE “A”), as respostas espontâneas (diante de 

perguntas abertas) dadas pelos sujeitos pesquisados indicam: i) sua não exploração 

para fins de produção agrícola (43%); ii) exploração para plantio de lavoura 

temporária (48%) – atividade desenvolvida predominantemente em pequenas áreas, 

insuficiente para garantir a sobrevivência da família; iii) utilização para cultivo de 

lavoura permanente (2%) e, iv) extrativismo vegetal (7%), como representado no 

Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 População rural de Timon: utilização da terra 

 

Fonte: pesquisa direta, abri/2013 
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para trabalhadores urbanos e aposentados em ocupações urbanas, caracterizando-

o como um lugar residencial e não de trabalho. Para essa autora a combinação 

entre os processos produzidos a partir da integração de atividades não agrícolas nos 

estabelecimentos rurais, a pluriatividade dos agricultores e seus familiares e o 

aumento da população rural não agrícola e de aposentados residentes no campo, 

resulta num fenômeno de diversificação no meio rural. 

Quando a pergunta dirigida aos sujeitos pesquisados questiona o número de 

membros da família que desenvolve(m) atividade(s) concomitante(s) ou 

diferenciada(s) da agricultura (conferir pergunta 2.7, APÊNDICE “A”), 82,36% 

indicam um; 11,76% apontam dois e 5,88% citam três, o que sugere um rural 

caracterizado pelo desenvolvimento de pluriatividade. Dentre as atividades 

especificadas (ver pergunta 2.8, APÊNDICE “A”) destacam-se a prática do comércio, 

o fabrico do carvão, os serviços de pedreiro e a indústria frigorífica.  

Ainda no que concerne às diferentes formas de utilização da terra e ao 

surgimento de práticas diferenciadas da agropecuária, cita-se o povoado Roncador 

como representativo da fragmentação das propriedades para fins de loteamento, 

prática comum no espaço rural do município de Timon. De acordo com entrevista 

concedida por funcionário da Imobiliária Rural - pertencente à família do Sr. 

Orguimar Monteiro - sediada na cidade de Teresina (PI), são vendidos, 

provavelmente a partir dos anos 1970, cerca de 4.000 lotes remanescentes de uma 

propriedade situada no referido povoado com área aproximada de 800 ha. A 

propriedade da referida família é loteada para fins, predominantemente, de 

habitação, uma vez que as reduzidas dimensões dos lotes permitem tão somente 

pequenos cultivos de milho e feijão consumidos pela própria família. 

Diante dessa prática, os dados representados no Gráfico 5, referentes à área 

selecionada para a pesquisa, confirmam a fragmentação do espaço, salientando-se 

o fato de que 56% das propriedades possuem menos de 1 ha. Já o total de 

propriedades de até 10 ha corresponde a 85% (ver pergunta 3.1, APÊNDICE “A”). 

Se a reflexão em torno da realidade exposta se volta para o aproveitamento dessas 

propriedades através da prática agrícola não se pode desprezar o argumento de 

Szmrecsányi (1990, p. 88): 

 
[...] Quando a área em questão não chega a atingir a um ha, ela é, via de 
regra, insuficiente para garantir a sobrevivência por um ano do produtor e 
sua família [...]. Inclusive quando esses estabelecimentos se localizam em 
áreas de alta fertilidade, o que, na prática, raramente chega a ser o caso. 
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Gráfico 5 Timon: tamanho das propriedades/grupo de área 

 

Fonte: pesquisa direta, abr/2013 
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lembrando os “territórios do futuro”, na acepção de Ferreira (2002) como resposta à 

crise da qualidade de vida, dentre outras inerentes à civilização urbano-industrial 

 

Fotografia 9 Placa fixada à margem da BR 226, indicando 
localização de chácara no povoado Lagoa Grande 
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A realidade em outros estados brasileiros assemelha-se à do município em 

estudo. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, do total geral de 

estabelecimentos, por volta de 2,5 milhões, possuem área igual ou menor que 10 ha 

(48% do total) – portanto, estabelecimentos de menor porte – ocupando 7,8 milhões 

de ha. Os principais estados brasileiros em número de estabelecimentos de menor 

porte são: Bahia (436 mil); Ceará (257 mil); Minas Gerais (235 mil); Pernambuco 

(208 mil). O mesmo Censo atesta que somente em quatro estados nordestinos são 

contabilizados um total de um milhão de estabelecimentos com área menor que 2 

ha, situados na Bahia (179 mil), no Ceará (150 mil); no Maranhão (110 mil) e em 

Pernambuco (99 mil). Dentre os agravantes das condições de viabilidade desses 

minifúndios estão a infraestrutura precária e o baixo nível de desenvolvimento local 

(LOUREIRO; SULIANO, 2009). 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, o Valor Bruto da Produção (VBP) de 

2,23 milhões de hectares de estabelecimentos rurais com até 10 hectares equivale a 

R$ 21,8 bilhões e o número estimado de pessoas ocupadas nesses 

estabelecimentos é igual a 10 milhões, perfazendo um VBP per capita médio anual 

por pessoa ocupada de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais) – com média mensal 

de R$ 183,33 (cento e oitenta e três reais, trinta e três centavos). Apesar de não 

existir uma linha de pobreza oficial para o Brasil68, é comum a utilização da linha da 

pobreza de ½ salário mínimo por mês de renda per capita como medida de pobreza, 

ou, ainda, tendo como base uma cesta mínima de consumo (LOUREIRO; SULIANO, 

2009).  

Isto posto, pode-se afirmar que todos os agricultores de menor porte que não 

têm outra fonte de renda encontram-se na condição de pobreza. Como afirmam 

Loureiro e Suliano (2009) o indicador é o VBP e não a renda agropecuária. O VBP é 

estimado a partir do total de pessoas ocupadas, e não do total de pessoas que 

vivem nos estabelecimentos. Em outras palavras, a renda agrícola per capita é ainda 

mais baixa e a situação das famílias, pior do que a indicada pelo VBP. 

Conforme esses autores, dados do Censo Agropecuário realizado em 2006 

revelam que a renda agrícola gerada pelos pequenos estabelecimentos nordestinos 

                                                           
68 “

De fato, as metodologias de definição das linhas de pobreza e extrema pobreza variam entre as 

instituições que as calculam, não existindo, assim, uma linha de pobreza oficial para o Brasil. As 
definições de pobreza em geral utilizadas em estudos nacionais e internacionais se baseiam na 
capacidade de adquirir produtos e serviços e desses cálculos se deriva a linha de pobreza. O Banco 
Mundial tornou popular a noção de linha de pobreza para quem ganha menos de U$1,00/dia” 
(LOUREIRO; SULIANO, 2009, p. 4).  
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é inferior à linha da pobreza. Nesse caso, provavelmente, a maioria daqueles que 

vivem na dependência tão somente da renda agrícola encontram-se em condições 

de pobreza extrema pelo critério de renda. Em relação à obtenção de outras receitas 

pelos produtores rurais, as principais fontes identificadas são as aposentadorias e 

pensões (43% dos estabelecimentos, R$ 2,5 bilhões); as receitas provenientes de 

programas especiais dos governos (42% dos estabelecimentos, R$ 361 milhões) e 

os salários recebidos pelo produtor (32% dos estabelecimentos, R$ 1,4 bilhão). No 

Nordeste destacam-se em relação a esses aspectos os seguintes estados: Ceará 

(55%); Paraíba (54%); Piauí (53%) e Pernambuco (48%). 

Gomes (2001) apud Abramovay e Favareto (2010) se refere à transformação 

das regiões rurais do Nordeste nos anos 1990 caracterizando-a como economia sem 

produção. Nesse sentido, assinala como traços regionais catastróficos, i) a maconha 

e, ii) as transferências públicas de renda, inclusive transferências por vias de bolsas 

sociais e aposentadoria dos trabalhadores rurais. Sobre as transferências de renda 

esse autor considera que, i) são cinco vezes maiores que o somatório do produto 

resultante dos cultivos irrigados, da nova industrialização e da maconha; ii) são 

recursos de precária contribuição para a sobrevivência da população e, iii) embora 

dinamizem o comércio local e as feiras, estimulam lentamente novas atividades 

produtivas. 

Para Helfand e Pereira (2011) embora a pobreza rural no Brasil sofra 

considerável declínio desde os últimos anos do século XX graças às políticas de 

seguridade social e transferências condicionais de renda, mantém-se importante 

foco das políticas públicas despertando conjecturas sobre o modo como estas 

contribuirão para a manutenção desse patamar de redução. A esse respeito, 

considerando-se a participação do BF e BPC, quanto à fonte da renda das famílias 

que habitam no espaço do município de Timon comunga-se com os 

questionamentos levantados pelos autores supracitados: 

[...] entre 1992 e 2005 a participação do rendimento do trabalho na renda 
total das famílias rurais caiu de 81% para 72%. Ao mesmo tempo, os 
rendimentos recebidos da previdência social aumentaram 6,8 pontos 
percentuais (de 16% para 23% da renda total), e os recebidos de outras 
fontes – em grande parte atribuídos ao Bolsa Família – aumentaram 2,5 
pontos percentuais (de 1,8% para 4,3% do total da renda). Embora tanto a 
cobertura do Programa Bolsa Família como a renda da previdência social 
tenham crescido desde 2005, é difícil imaginar esses dois programas 
sustentando o crescimento da renda rural no futuro às taxas registradas nas 
últimas décadas. Assim, de que forma as políticas podem contribuir para 
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aumentar o crescimento do rendimento do trabalho nas zonas rurais, 
tornando-o mais pró-pobre? (HELFAND; PEREIRA, 2011, p. 02). 

 
Outra forma de utilização da terra no espaço rural de Timon, que se 

diferencia da agropecuária é o turismo de lazer. Em relação a esse aspecto, 

Carneiro (1998) defende que uma procura crescente de formas de lazer nos 

espaços rurais iniciada ainda na década de 1970, expande-se e alcança legitimidade 

com o pensamento ecológico divulgado nos anos 1990. Dentre outros rebatimentos 

a autora destaca a ampliação das possibilidades de trabalho para a população rural. 

Embora esse não seja o paradigma direcionador, é cada vez maior a quantidade de 

espaços de lazer que surgem no espaço rural de Timon – muitos dos quais 

funcionam apenas em finais de semana e feriados ou poucas vezes no decorrer do 

ano - caracterizando o turismo de lazer na região. É comum a utilização de espaços 

cuja construção exige apenas uma estrutura de madeira extraída da vegetação 

nativa, cobertura de palha e chão de terra batida para a realização de festas em fins 

de semana e feriados (conferir Fotografia 10). 

 

Fotografia 10 Espaço utilizado para realização de festas à  
margem da BR 226 no povoado Roncador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Sousa, 2013 

 
 

Em geral, as atrações consistem em eventos festivos com apresentações de 

bandas e realização de bingos. De acordo com a pesquisa de campo realizada 

(conferir pergunta 5.2, APÊNDICE “A”), o surgimento desses atrativos no espaço 

rural tem contribuído para o aumento da violência, do consumo do álcool e outras 
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drogas e dos roubos e furtos. Essa mudança nos hábitos praticados no meio rural se 

destaca como a mais citada pelos sujeitos pesquisados. 

Ainda na perspectiva da utilização da terra para o turismo de lazer, pode-se 

mencionar o caso do Balneário Roncador - ainda pertencente à família do Sr. 

Orguimar Monteiro - localizado no povoado Roncador. Esse espaço funciona 

predominantemente aos sábados e domingos, recebendo tanto população da 

cidade, como do próprio povoado, pois através da compra dos lotes, fato já 

referenciado, o comprador/morador torna-se sócio do balneário e também 

consumidor potencial ou ali vende sua mão de obra em fins de semana, trabalhando 

no próprio balneário. 

Outro caso ilustrativo também ocorre no povoado Oitenta e Nove, onde um 

dos antigos proprietários – atualmente mantendo dupla residência: no campo e na 

cidade - intitulado neste estudo “Ator Social B”, conforme história de vida relatada no 

mês de abril de 2013, ressentindo-se da falta de mão de obra, da migração dos 

filhos para a cidade e da dificuldade de acesso aos financiamentos governamentais 

voltados para a agricultura, resolve investir no turismo de lazer, a partir da 

construção de piscinas e da criação de infra-estrutura a qual conta com bar e 

restaurante abertos à visitação pública nos fins de semana.  

O empreendimento tem fins lucrativos e segundo o proprietário dispõe apenas 

da mão de obra da família. A cada ano realiza-se no local festa e vaquejada durante 

o mês de julho, com participação de várias bandas musicais conhecidas regional e 

nacionalmente. O evento de grande repercussão na região, já faz parte do 

calendário do município, contando com a presença de habitantes dos demais 

povoados de Timon e dos municípios circunvizinhos. 

Segundo o entrevistado a propriedade, atualmente pertence a três herdeiros. 

Até por volta da segunda metade dos anos 1980, contando com cerca de 10 

moradores tem sua exploração através do extrativismo do babaçu (Orrbignya 

speciosa) e do buriti (Mauritia flexuosa) produzindo também, cana de açúcar, feijão, 

arroz e milho. A produção dos dois últimos gêneros chega a alcançar cerca de 5 

(cinco) toneladas nesse período. O sujeito pesquisado, afirma ter como principal 

fonte de renda a aposentadoria e justifica que a falta de mão de obra consiste no 

maior empecilho para o desenvolvimento da prática agropecuária.  

Pelo exposto, essas formas de uso e ocupação do solo convergem para o 

entendimento que o espaço rural de Timon não se define mais exclusivamente pela 
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atividade agrícola. A expressividade de membros das famílias pesquisadas que 

desenvolvem atividade(s) concomitante(s)/diferenciada(s) da agricultura indica uma 

reorientação da capacidade produtiva da população que reside no campo. 

Em conformidade com a pesquisa de campo realizada e as fontes 

bibliográficas consultadas a reduzida produção agrícola de Timon se desenvolve em 

pequenas propriedades com predominância daquelas com área de até 10 ha, como 

se confere no Gráfico 4, disposto anteriormente. Quanto à condição do produtor 

sobressaem-se os proprietários (63,6%), seguidos dos ocupantes (33,3%), conforme 

representado no Gráfico 6. 

 

 Gráfico 6 Espaço rural de Timon: formas de acesso à terra 

 

Fonte: pesquisa direta, abr/2013 

 

Em relação às práticas agropecuárias no município, podem ser apontadas as 

seguintes características: i) o sistema de cultura predominante é a roça tropical 

(85,7%), caracterizada pelo consórcio agricultura/pecuária; ii) sobressaem-se as 

lavouras temporárias (47%) como já evidenciado no Gráfico 3 e, iii) além da 

agricultura ainda se pratica a extração do buriti e do babaçu e a coleta de castanha 

de caju, tanto para comercialização como para consumo próprio. 

O extrativismo do babaçu para quebra (conferir Fotografia 11) e venda, bem 

como para a fabricação do azeite, que ocorre com relativa intensidade entre as 

décadas de 1960 e 1980 – período durante o qual, de acordo com Vainsencher 

(2008) funcionam cinqüenta e duas empresas de grande e médio porte no estado do 

Maranhão, produzindo óleo bruto e óleo refinado para abastecimento das indústrias 
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alimentícias e de higiene e limpeza nos mercados nacional e internacional - 

atualmente é pouco praticado. Infere-se que a realização desta prática econômica 

no município de Timon - já descrita em passagem anterior deste estudo - tenha 

contribuído para o auge da economia babaçueira no estado do Maranhão que sofre 

desarticulação com a falência de muitas indústrias a partir do avanço da produção 

de soja e dos preços competitivos do óleo do sudeste asiático. 

 

Fotografia 11 Prática da quebra do coco babaçu no povoado  
São José dos Perdidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Sousa, 2013 

 

Relativo às lavouras permanentes, de acordo com as informações obtidas 

através do formulário aplicado, a maior área ocupada por esse tipo de cultura 

equivale a 8 ha. Acerca da área de lavoura temporária (conferir pergunta 3.8, 

APÊNDICE “A”), considerando a amostra selecionada neste estudo, a produção de 

subsistência em 2012alcança o resultado representado na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Timon: produção agrícola de subsistência (s)*em 2012, segundo a 
amostra pesquisada 

        Arroz                  Feijão                  Milho             Mandioca 
    QP**(%)         QP**   (%)        QP**   (%)          QP**  (%) 

    02     33,4        01      40,0        02     50,0          02     50,0 
    05     16,6        02      20,0        03     25,0          20     50,0 
    10     33,4        10      20,0        07     25,0           -         - 
    20     16,6        20      20,0 -         -               -         - 
Fonte: pesquisa direta, abr/2013 
* Saca: designação regional atribuída a embalagem confeccionada com material 
sintético capaz de acondicionar 60 quilogramas. 
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** Quantidade (em sacas) produzida por família, considerando um total de 06 das 34 
unidades familiares pesquisadas que responderam à pergunta 3.10 (conferir 
APÊNDICE “A”) 
 

A justificativa para tão medíocre resultado se justifica pelo seguinte: para 79% 

das famílias pesquisadas que cultiva algum produto, essa atividade se resume a 

pequenos plantios, considerados de “fundo de quintal” (conferir Fotografia 12), 

destinados tão somente ao consumo da própria família, sendo insuficiente para 

garantia da alimentação. Esta é uma situação que resulta tanto de problemas 

estruturais - em direta correspondência com a trajetória social da formação brasileira 

- como conjunturais. 

 

Fotografia 12 Cultivo de milho e feijão em fundo de 
 quintal no povoado Bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sousa, 2013 

 

Dentre os problemas enfrentados pelos poucos que mantém a prática 

agrícola, os mais apontados são: falta de chuva, incidência de pragas, falta de mão-

de-obra e de incentivo governamental (ver pergunta 3.12, APÊNDICE “A”), o que 

resulta em baixa produção. As principais necessidades especificadas (pergunta 

3.12, APÊNDICE “A”) são: incentivo governamental e maquinário. Dentre as famílias 

pesquisadas, 44,1% (pergunta 3.13, APÊNDICE “A”) destacam que as técnicas 

empregadas nos cultivos são tradicionais. 

As respostas dadas diante do questionamento 3.19 (APÊNDICE “A”) 

permitem compreender que a produção agrícola do município no ano em questão é 

insuficiente para garantir a subsistência da própria família, visto que 44% dos 
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sujeitos pesquisados afirmam que complementam os produtos utilizados na 

alimentação comprando-os na cidade.  

 Com práticas agrícolas assim caracterizadas e diante do anteriormente 

exposto acerca das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural de Timon, 

admite-se que a população adota grande diversidade de estratégias de reprodução 

social reforçando uma nova ruralidade em construção no país que se caracteriza 

pela complexidade dos processos de diversificação ocupacional no meio rural. 

Nesse contexto, a pluriatividade representa uma estratégia de reprodução do 

estabelecimento rural e da família ou parte dela, adquirindo vitalidade na sua 

complementaridade intrínseca com o urbano. 

 Em vista do exposto, infere-se que o espaço em questão comporta 

transformações e permanências socioespaciais que dizem respeito, i) à 

infraestrutura básica e condições sanitárias dos domicílios rurais; ii) aos hábitos 

sociais, costumes e tradições; iii) à paisagem; iv) às práticas econômicas; v) à 

atuação do poder público e ao meio ambiente. A retratação desses aspectos baseia-

se nas respostas obtidas por meio da pesquisa de campo já referenciada. 

 O espaço rural de Timon é beneficiado com água canalizada e energia 

elétrica (ver perguntas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, APÊNDICE “A”). De acordo com as 

respostas dadas, alguns povoados, desde a segunda metade da década de 1980 

contam com esse primeiro aspecto infraestrutural básico, enquanto outros o 

usufruem há apenas dois anos. Existem povoados cuja população dispõe de 

fornecimento de energia hidrelétrica há mais de 20 anos enquanto outros contam 

com esse beneficiamento apenas há dois anos. 

 Coexistem domicílios de estrutura arquitetônica simples, com poucos 

cômodos, denunciando condições socioeconômicas precárias dos habitantes - como 

se verifica na Fotografia 13 - com habitações que dispõem de melhor infraestrutura 

(observar Fotografia 14). 
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Fotografia 13 Tipo de habitação comu 
mente encontrada no espaço rural de 
Timon 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sousa, 2013.                                                   Fonte: Sousa, 2013. 
 
 

Mudanças são verificadas na vida doméstica da população rural graças ao 

uso de eletrodomésticos. Em resposta ao questionamento aberto, os sujeitos 

pesquisados informam que a geladeira e televisor são os eletrodomésticos mais 

utilizados pela população rural, seguidos do ventilador, liquidificador e aparelho de 

som. Todavia, 13% das moradias ainda são construídas com taipa/palha, 22% com 

taipa/telha e 50% não possuem banheiro nem mesmo do tipo fossa negra (conferir 

pergunta 4.6, 4.7 e 4.8, APÊNDICE “A” e Gráficos 7, 8 e 9), dados que indicam 

precárias condições socioeconômicas e sanitárias dessa parcela da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 14 Habitação construída 
em alvenaria, com condições 
infraestruturais satisfatórias, à margem 
da BR 226, povoado São José dos 
Perdidos. 
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Gráfico 7 Eletrodomésticos e eletroeletrônicos utilizados 
pela  população rural de Timon 

 
             Fonte: pesquisa direta, abr/2013 

 
 

  Gráfico 8 Tipologia das moradias no espaço rural de Timon 

 
  
  Fonte: pesquisa direta, abr/2013. 
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Gráfico 9 Tipologia dos banheiros utilizados pela  
População rural de Timon 

 
Fonte: pesquisa direta, abr/2013 

 

Embora, por um lado, a presença tanto de bens públicos quanto privados no 

espaço rural, possa ser associada ao reforço da função residencial com 

significativos ganhos na qualidade de vida (FAVARETO; WANDERLEY, 2013) - 

condição que, segundo esses autores não deve ser entendida como perda de 

substância da ruralidade – por outro, não se pode deixar de ressaltar a gravidade da 

condição negativa de acesso ao esgotamento sanitário, considerando-se 

minimamente a ligação do domicilio à fossa séptica. Em todas as regiões brasileiras, 

informam Miranda e Tiburcio (2013), o acesso ao esgotamento sanitário é 

fortemente deficiente: no caso do Nordeste 48,4% dos domicílios rurais pobres 

extremos não estão cobertos com esgotamento minimamente aceitável (na Região 

Sudeste o déficit é 63,4% e na Região Sul este indicador equivale a 53,5%). 

 O contexto de tal realidade remete à reflexão de Silva et al. (2002, p.56),  
 
 
[...] na grande maioria das vezes, a ênfase das políticas de combate a 
pobreza rural é setorial e com uma abordagem parcial (geralmente agrícola) 
dos problemas. Além disso, as políticas voltadas para a pobreza são 
geralmente assistencialistas, de curto prazo, gerando mais dependência do 
que formas de se resolver os problemas locais. 

 
 Dentre várias respostas dadas a respeito das mudanças/permanências nos 

hábitos sociais, costumes e tradições, o aumento das festividades, a propagação do 

uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, o crescimento da violência, a 

desobediência dos filhos, os roubos e furtos se sobressaem. Seriam esses 
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elementos representativos das urbanidades no rural ou exemplos de novas 

identidades rurais? 

 Carmo (2009) ao tratar das transformações do rural relacionando-as às 

influências do processo de urbanização adverte que a diversificação dos laços 

sociais associa-se normalmente à importação de estilos de vida mais urbanizados, 

que passam pela incorporação de novos valores e rotinas, como por exemplo, o 

aumento e a generalização dos hábitos de consumo, o alargamento do tempo 

dedicado ao lazer e a freqüência regular de espaços lúdicos e de divertimento.  

 Considerando as três últimas décadas, a construção de casas residenciais, 

arruamentos, desmatamento, queimadas, construção de prédios para sediar 

escolas, construção de igrejas e surgimento de bares são as mudanças mais 

referenciadas pelos moradores pesquisados em relação à paisagem rural e ao meio 

ambiente. 

Permanecem algumas rugosidades ao lado das inovações na paisagem. 

Habitações ocupadas por famílias que durante as décadas de 1970-80 produziam 

gêneros de subsistência - e/ou fabricavam farinha, rapadura, aguardente - não 

destruídas pela ação do tempo atualmente encontram-se fechadas (ver Fotografia 

15), como também podem ter suas paisagem substituída pelas residências que 

sediam bares e outras atividades comerciais (ver Fotografia 16).  

 

Fotografia 15 Antiga residência de grande  
proprietário de terra do  povoado Buriti  
Cortado, atualmente desabitada. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sousa, 2013                                                      Fonte: Sousa, 2013 
 

 

Meios de transportes como caminhões, camionetes e, sobretudo, motocicletas 

ocupam o lugar do transporte anteriormente feito por animais como o cavalo e o 

Fotografia 16 Residência conjugada 
com bar e outras atividades 
comerciais, povoado São José dos 
Perdidos 
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jumento, aproximando o rural do urbano (conferir Fotografia 17). Ainda nesse 

sentido, a população rural dispõe de meios de comunicação antes encontrados 

exclusivamente na cidade, como os telefones públicos (ver Fotografia 18) e 

celulares.  

 

Fotografia 17 Meio de transporte atual 
mente bastante utilizado no espaço rural  
de Timon (povoado Bambu) em substi 
tuição  ao transporte realizado sobretudo 
 pelo jumento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa, 2013                                                          Fonte: Sousa, 2013 
 
 

 Equipamentos confeccionados artesanalmente e os artefatos industriais 

simples utilizados no processamento da farinha e cana-de-açúcar e alimentação do 

gado bovino que ainda restam encontram-se abandonados desgastados pela ação 

do tempo ou subtilizados (ver Fotografias 19, 20, 21). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 18 Meio de comunicação 
que juntamente com o telefone 
celular contribui para a configuração 
de novas ruralidades (povoado São 
José dos Perdidos)  
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Fotografia 19 Alambique e serpentina, 
equipamentos utilizados nos anos 
1960-70 no fabrico de aguardente de 
cana de açúcar (povoado Buriti 
Cortado) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sousa, 2013                                                       Fonte: Sousa, 2013 
 
 

Fotografia 21 Cocho fabricado artesanalmente para  
acondicionar alimento para o gado bovino, atualmente  
pouco utilizado  em propriedade do povoado Buriti  
Cortado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sousa, 2013 
 
 

Dentre as mudanças nas práticas econômicas sobressaem-se o quase 

abandono da agricultura – destacando-se o avanço da idade como uma das causas 

mais citadas - e o surgimento de atividades comerciais - as “quitandas” – 

responsáveis pela venda de produtos no varejo. Comumente são visualizadas, às 

margens da BR 226 placas indicativas do desenvolvimento de atividades 

diferenciadas da agricultura ou pecuária (conferir Fotografia 22).  

Fotografia 20 Forno utilizado para 
fabricação de farinha de mandioca 
em décadas anteriores (1960-1980), 
hoje abandonado em propriedade do 
povoado Buriti Cortado 
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Fotografia 22 Placa indicativa de anúncio de atividade  
diferenciada da agricultura desenvolvida no espaço rural  
de Timon (margem da BR 226) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sousa, 2013 

 
 

 Com o surgimento de pequenos comércios, empresas de vendas no atacado, 

semanalmente realizam entrega de mercadorias diversas e renovam pedidos 

atendendo à demanda, sobretudo de produtos industrializados. Tem se tornado 

também comum, diante das facilidades de financiamento, a venda domiciliar de 

móveis e eletrodomésticos nos povoados.  Ambas as práticas são possibilitadas pelo 

transporte rodoviário sinalizando que o capital, por um lado, esforça-se em derrubar 

todas as barreiras espaciais para realizar o intercâmbio (isto é, a troca) e conquistar 

todo o mundo com seu mercado, e por outro, esforça-se para anular esse espaço 

pelo tempo “[...] Quanto mais desenvolvido o capital [...] mais esse capital esforça-se 

simultaneamente, em relação a uma maior ampliação do mercado e a uma maior 

anulação do espaço pelo tempo (MARX, 1973, p 73 apud HARVEY, 2005, p.49). 

 Quanto à atuação do poder público, a população pesquisada, apesar de 

insatisfeita, faz menção ao aumento no número de escolas, ao surgimento de dois 

postos de saúde e às visitas do agente do PSF como ações que lhes proporciona 

um mínimo de qualidade de vida.  

 Outras características socioeconômicas da população que habita o espaço 

rural de Timon abstraídas a partir da pesquisa de campo são sintetizadas a seguir: 

Mais da metade da população indica que é originária do próprio estado do 

Maranhão (56,25%) e reside no campo há mais de 10 anos (62,50%). Os que são 

migrantes alegam como causas do movimento migratório, predominantemente, o 



176 
 

acompanhamento do cônjuge e a procura por melhores condições de vida (observar 

perguntas 1.10, 1.11, 1.12, APÊNDICE “A”); 

Há um predomínio de habitantes do sexo feminino (58,82%) e a faixa etária 

com maior número de almas compreende dos 55 aos 64 anos (32,36%); quanto ao 

nível de escolaridade sobressaem-se aqueles com ensino fundamental incompleto 

(41,18%), seguidos dos não alfabetizados (32,36%), sendo que 48,28% da 

população pesquisada não estuda; em relação ao estado civil predominam os 

casados (35,30%) e os que convivem em regime de união estável (35,30%); famílias 

com número de filhos equivalente a dois se destacam com participação de 20,58%; 

quando se considera o número de pessoas por domicílio, evidenciam-se a relação 

de dois a cinco habitantes por residência, o que corresponde a 48,28% (ver 

perguntas 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.4, 1.5, 1.6, APÊNDICE “A”); 

A proporção de um ativo por família é bastante acentuada (48%); a renda 

mensal familiar variando de uma 2 dois salários mínimos corresponde a 65,54% das 

respostas dadas; quanto à fonte da renda mensal familiar, já realçada anteriormente, 

pode ser conferida através do Gráfico 3 disposto anteriormente (conferir perguntas 

2.1, 2.2, 2.3, APÊNDICE “A”). 

No contexto das transformações observadas as festividades, celebrações e 

brincadeiras - cantigas de roda, caiu no poço, passa o anel, cabo de guerra, boca de 

forno, perseguição de Judas - comuns até por volta dos anos1980, perderam seus 

lugares para as novelas televisivas, os bingos comumente praticados em fins de 

semana e a venda de bebidas alcoólicas. Estes são exemplos denotativos de 

urbanidades no rural. 

O exposto confere ao espaço rural do município de Timon transformações 

quanto ao perfil demográfico, ao uso e ocupação do solo, às condições 

infraestruturais, aos aspectos socioeconômicos e à mobilidade populacional, 

expressando cada vez mais que a ruralidade se reconstrói através de suas relações 

com o urbano. Parte dessas alterações é atribuída aos programas de transferência 

de renda via previdência social e programas sociais (FAVARETO; WANDERLEY, 

2013). 
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4.4 Campo, cidade, rural e urbano em Timon 

 

As transformações na forma, na organização e no conteúdo social e 

econômico tanto dos espaços urbanos como rurais, têm concorrido para uma grande 

imprecisão conceitual, assim como das ferramentas teóricas sobre as categorias 

analíticas rural, urbano, cidade e campo convergindo para a apreensão de uma 

constante necessidade de revisão desses conceitos, posto que do contrário, 

assumem forma dogmática. Uma visão conceitual linear acerca dessas categorias 

analíticas ou a preferência por determinados conceitos oblitera, inclusive, opções 

políticas e ideológicas. 

 Concebido como espaço da produção primária e auto-suficiência, o campo 

historicamente precede a cidade e é condição para sua existência. A cidade, por sua 

vez se apresenta como estrutura espacial complexa que, para sua subsistência, 

extrai excedentes do campo. Portanto, do ponto de vista da divisão do trabalho, 

campo e cidade não são entendidos separadamente, embora apresentem 

contraditoriedades. Com as instituições sociais regulamentadoras da relação de 

domínio e poder entre esses espaços, a cidade se firma lócus da produção e do 

controle ideológico, político, administrativo, econômico e tecnológico. Constitui-se, 

assim, ponto de comando do território, local no qual o urbano se manifesta com toda 

intensidade.  

Isto posto, considera-se que campo-cidade e rural-urbano, constituem pares 

dialéticos que sofrem transformações ao longo do processo histórico.  Se o “espaço 

é acumulação desigual de tempos” (SANTOS, 2004, p.11), cidade e o campo na 

atualidade resultam do processo cumulativo de suas formas anteriores, do processo 

contraditório de sua construção, destruição, manutenção e transformação através 

dos tempos o que confere, em diferentes contextos históricos uma particularidade a 

cada novo olhar.  

O advento da industrialização e as transformações pelas quais passa o 

capitalismo concorrem para modificações na estrutura e funções da cidade, bem 

como nas suas relações com o campo. A expansão do capitalismo no campo 

provoca o desenvolvimento de um conjunto de atividades diferentes das 

tradicionalmente desenvolvidas nesse espaço. Simultaneamente ao 

desenvolvimento dos processos de industrialização e urbanização, a incorporação 

de novos produtos agropecuários e industriais, a prestação de serviços e a prática 
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de atividades de entretenimento no campo indicam a desconcentração espacial das 

atividades econômicas concebidas como próprias dos espaços urbanos.   

Com a urbanização da sociedade, cidade e campo submetidos à lógica 

capitalista – acumulação de capital, supremacia do valor de troca sobre o de uso – 

vivenciam novas complementaridades em que o urbano não se circunscrevendo 

somente à cidade, penetra no campo alterando o modo de vida e de produção dos 

que ali habitam. Por conseguinte, desde os anos 1990 a perspectiva de análise do 

espaço rural sofre mudança substancial superando o seu entendimento como 

espaço de produção e concebendo-o como espaço de reprodução.  

Atualmente, com todas as modificações decorrentes da modernização da 

agricultura e com a intensificação do processo de urbanização as questões que 

dizem respeito ao mundo rural se tornam cada vez mais diversas e múltiplas. A 

transformação do espaço agrário traz como corolário a do conceito de rural, que ao 

agregar novas dimensões – pertinentes à noção de território, às questões 

ambientais e ao turismo - às já tradicionais, possibilita tratar de um novo rural 

(MEDEIROS, 2011). Dentre outros estudiosos, desenvolvem este enfoque 

Wanderley (2001, 2011); Carneiro (1998); Moreira (2003);  Silva (1994, 1999, 2001); 

Rua (2006); Alentejano (2000); Veiga (2004); Favareto (2007); Hespanhol e Noronha 

(2009); Candiotto e Corrêa (2008) e Elias (2003, 2006).  

Acerca do rural contemporâneo, Alencar e Moreira (2005) desenvolvem 

reflexões orientadas por duas narrativas: a primeira se refere às imagens do rural da 

modernidade européia em que o processo homogeneizador desse movimento no 

ocidente leva ao desaparecimento do campo e do rural camponês, substituído por 

outro caracterizado pela alta modernidade em que campo e cidade não se 

diferenciam; a segunda diz respeito ao rural da periferia latino-americana, inclusive a 

brasileira, em que as modernidades e modernizações resultantes das 

especificidades sócio-históricas que ali transcorrem permanecem incompletas. 

Ambas sustentam a perspectiva do continuum rural-urbano e da emergência de 

novas ruralidades, quer modernizadas, quer de resistência. 

Assim, convém definir o rural a partir da sua relação com a cidade e não por 

oposição a essa. Nesse sentido, a discussão acerca dessas categorias pelas 

ciências sociais tem levado geógrafos a repensá-las em virtude das transformações 

contemporâneas. Afinal, como definir campo, cidade, rural e urbano na atualidade?  
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Whitacker (2010) adota a seguinte distinção entre os termos: cidade e campo 

representam concentração e dispersão; são formas espaciais, continentes de 

processos socioespaciais próprios e complementares. Urbano e rural são atributos e 

constituintes, condições e condicionantes; apresentam dimensão processual, são 

conteúdo e contingente. 

Nessa perspectiva Carlos (2004) adverte que campo e cidade se diferenciam 

pelo conteúdo das relações sociais neles contidas, as quais, por sua vez ganham 

conteúdo em sua articulação com a sociedade urbana. Deve-se, pois, valorizar 

menos a forma e mais o conteúdo. 

Reflexões em torno da relação campo-cidade são necessárias, sobretudo, 

quando se reconhece que as fronteiras entre o rural e o urbano se tornam cada vez 

mais difusas e complementares (MARAFON, 2011) havendo um fortalecimento da 

dimensão não-agrícola do espaço rural da atualidade diante das múltiplas funções 

nele desenvolvidas. 

 Rua (2007) apud Marafon (2011) considera que duas vertentes da teoria 

social crítica analisam as relações campo-cidade: a primeira, associada à idéia de 

um continuum defende a incorporação do rural ao urbano; a segunda postula a 

urbanização do rural mesmo levando em conta a manutenção de especificidades 

naquele espaço diante do impacto do urbano.  

Em suma, a discussão acerca das distinções e complementaridades entre os 

pares campo-cidade, rural-urbano parece se relacionar à apreensão das “[...] 

transformações pelas quais passam estas formas e estes processos e as 

particularidades assumidas por eles nas diferentes formações socioespaciais 

(WHITACKER, 2010, p. 192). 

Nesse sentido, a diferenciação tão somente estatística entre urbano e rural 

perde importância, pois circunscrita ao plano da forma, não contempla dinâmicas e 

processos inerentes ao plano do conteúdo. Não se pode desprezar que cidade e 

campo experimentam alterações com o passar do tempo. Se a princípio a 

diferenciação se impõe pela divisão do trabalho, observa-se a absorção do campo 

pela cidade na era industrial e, por último, a explosão da cidade no campo. Tudo 

indica que as relações se transformam e as formas ganham novos conteúdos 

(SOBARZO, 2006).  

  Inexiste um consenso internacional acerca da definição de cidade, pois os 

critérios utilizados para considerar um aglomerado como cidade ou sobre a forma de 
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os aplicar variam de país para país. Desse modo, cada país tem a sua definição de 

cidade.  

 Os critérios apontados por Ângulo e Dominguez (1991) apud Bernardelli 

(2006) para estabelecer a definição de cidade, são: i) o tamanho demográfico, um 

dos mais utilizados internacionalmente, embora controverso, quando se considera 

as diferenças socioespaciais existentes entre regiões e países; ii) a densidade, de 

difícil verificação diante da imprecisão dos limites e da extensão da área urbana; iii) 

os aspectos morfológicos, formas urbanas resultantes do processo de produção da 

cidade expressas pelas edificações, vias de transporte etc; iv) as atividades 

desempenhadas pelos habitantes: o caráter urbano é proporcional ao nível e à 

quantidade de atividades não agrícolas; v) o modo de vida, intrinsecamente 

relacionado com a divisão do trabalho e com a heterogeneidade social dos citadinos; 

vi) as inter-relações urbanas, cuja expressividade aumenta com o avanço da 

tecnologia e, vii) a geração de inovações e seu caráter difusor, de expressiva 

importância no processo de urbanização.  

 No Brasil, do ponto de vista legal, até por quase todos os anos 1930 inexistem 

critérios definidores dos espaços rural e urbano. Em 02 de março de 1938 entra em 

vigor o Decreto-Lei 311 dispondo sobre a divisão territorial do país, dentre outras 

providências. Assim, são regulamentadas as unidades territoriais administrativas do 

país. O Art. 3° do referido decreto estabelece que toda sede de município 

corresponde à categoria  cidade e lhe dá o nome. Com isto, todas as sedes de 

municípios, independentemente do número de habitantes, características funcionais 

ou estruturais são transformadas em cidades e os prefeitos passam a definir os 

perímetros urbanos municipais (VALE, 2005). Por conseguinte, o espaço rural 

corresponde ao que não é urbano. 

 Esta legislação oriunda do Estado Novo, apesar de criticada, cumpre com a 

função modernizadora do Estado e colabora com a integração dos mercados 

regionais no âmbito da economia nacional, haja vista possibilitar igualdade em 

relação ao status político-administrativo e, assim, fundamentar teoricamente a 

reivindicação de políticas públicas estatais comuns para toda a nação (SOARES, 

2011).   

 Em 2000 ao incluir três categorias de áreas urbanas – urbanizadas, não-

urbanizadas e urbanas isoladas - e quatro tipos de aglomerados rurais – extensão 

urbana, povoado, núcleo e outros - o IBGE reforça que toda sede de município, 
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constitui necessariamente espaço urbano, independentemente da dimensão, função 

ou situação.  

 Não obstante a legislação pertinente à questão, ainda há grande dificuldade 

na identificação do rural e do urbano e definir os limites e a natureza do campo e da 

cidade consiste numa difícil tarefa, pois apesar de as cidades brasileiras serem 

definidas do ponto de vista legal pelos perímetros urbanos municipais as áreas “[...] 

urbanizadas englobam amplas regiões circunvizinhas às cidades cujo espaço 

urbano integrado se estende sobre territórios limítrofes e distantes em um processo 

expansivo iniciado no século XIX e acentuado de forma irreversível no século XX” 

(MONTE-MOR, 2006, p.10). No caso do município de Timon, o perímetro urbano 

atual é definido pela Lei municipal N° 1672 de 16 de dezembro de 2010 (conferir 

ANEXO B). 

 Face à realidade plural do desenvolvimento da sociedade e do fato de campo 

e cidade incorporarem atividades e estratégias de vida até bem pouco tempo não 

consideradas próprias de suas lógicas, há um fortalecimento dos laços entre esses 

espaços, que de modo simultâneo se diferenciam e se completam pela intensidade 

da inter-relação entre eles estabelecida. 

 

4.5 Inter-relações campo-cidade, rural-urbano em Timon (Ma) 

 

Com as transformações no espaço e sociedade rurais e o intenso processo 

de urbanização desencadeados no município de Timon desde os anos 1980, como 

já esclarecido, não diferentemente de outros contextos nacionais, assiste-se à 

invenção social de uma nova realidade no campo, que traz como corolário uma nova 

relação rural-urbano ressignificando o rural e a ruralidade.  

A partir da referida década ocorre um conjunto de mudanças estruturais 

resultantes fundamentalmente do processo de urbanização extensivo ao espaço 

rural de Timon.  

No que se refere à estrutura social, observa-se o surgimento de camadas 

sociais ligadas ao setor terciário e administrativo e em contrapartida uma diminuição 

da proporção de ativos dedicados à agricultura, o que se confirma através das 

informações acerca do PIB municipal (MDS, 2013), que no decorrer do período 

2006-2010, apresenta crescimento percentual de 72,7% - o que significa um 

aumento na participação do PIB estadual de 1,65% para 1,85%, no intervalo de 
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tempo considerado - superior ao do Maranhão (58,1%). Nessa composição, o peso 

da agricultura é irrelevante, enquanto se sobressai o setor de serviços (conferir 

Gráfico 10).  

Gráfico 10 Timon: participação dos setores econômicos  
no PIB (2010) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MDS. Diagnóstico Socioterritorial MunicípioTimon (Ma). Relatório  
de Informações Sociais, 2013 (Adaptado). 

 

 Com o processo de urbanização as relações que se desenvolvem entre o 

urbano e o rural passam a constituir um grande número de valências de difícil 

classificação. Em Timon, o campo perde a primazia marcante das atividades 

primárias cedendo espaço para maior diversificação e crescente heterogeneização 

da economia rural.  

Nessa ótica, campo e cidade constituem formas espaciais produzidas por 

relações sociais diferenciadas, impulsionadas pela mesma lógica do modo de 

produção capitalista; rural e urbano dão vida a essas formas a partir de conteúdos 

específicos que, mantidos, fortalece a relação entre ambos complementando-os, 

mas não homogeneizando-os. 

Tratando dessas mudanças, três estudos se destacam: i) Lefebvre em 1970 

defende que a urbanização completa envolve e domina o conjunto das esferas do 

mundo existente num movimento que leva à diluição dos caracteres substantivos 

dos espaços rurais; ii) Kayser, em 1972, aponta para a revitalização de áreas antes 

condenadas à estagnação e ao esvaziamento, isto é, um renascimento dos campos, 

integrados complementarmente às cidades (KAYSER, 1993; LEFEBVRE, 2002), e, 

iii) Veiga (2004, 2005) - em consonância com Wanderley (2000) e Abramovay 

Impostos 
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(2003b) - contraria tanto a idéia do fim, quanto do renascimento do rural, propondo a 

emergência de uma nova ruralidade metamorfoseada. 

Relaciona-se essa terceira hipótese às mudanças que passam a ocorrer no 

espaço rural do município de Timon com a decadência da agricultura de 

subsistência, favorecendo o surgimento de atividades não agrícolas e o 

desenvolvimento de novas estratégias de sobrevivência, muitas decorrentes da 

intensificação da relação campo-cidade, como se confirma a partir das informações 

obtidas por meio da pesquisa de campo realizada em abril de 2013. 

 A inter-relação campo-cidade em Timon se manifesta de variadas formas. 

Primeiramente concebe-se que a intensificação da mobilidade espacial da 

população rural é um indicador representativo desse aspecto no município, 

especialmente quando motivado pelo trabalho. Nessa direção, diante do 

questionamento (ver pergunta n° 6.1, APÊNDICE A) sobre o número de membros da 

família que trabalham na cidade, inclusive em outro estado - utilizando meios de 

transporte diversos - o resultado obtido pode ser visualizado através da Tabela 9. 

 
Tabela 9: N° de membros por família que residem no campo  

e trabalham na cidade 
 

Qtd de famílias 
informantes 

N° de familiares 
informados 

% 

7 1 41,2 

1 6 5,9 

5* 2 23,5 

2 3 11,7 

1 7 5,9 

1 4 5,9 

1 5 5,9 
Fonte: pesquisa direta, abril/2013 
*1 família informou membros que trabalham em cidade de outro estado  

Outras situações mencionadas indicam essa inter-relação:  

i) familiares se deslocam do campo e passam a residir definitivamente na 

cidade (ver Tabela 9). 
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Tabela 10: Familiares que migraram definitivamente do campo para 
a cidade 

Qtd de famílias 
informantes 

N° de familiares 
informados 

% 

5 1 4,5 

1 2 9,2 

2 3 13,6 

1 4 18,2 

1 5 22,7 

1 7 31,8 
Fonte: pesquisa direta, abril/2013 
 

ii) familiares retornam ao campo definitivamente depois de fixarem 

residência na cidade (ver Tabela 10). 
 

Tabela 11: Familiares que migraram para a cidade e retornaram 
definitivamente para o campo 

Qtd de famílias 
informantes 

N° de familiares 
informados 

% 

5 1 12,5 

1 3 37,5 

1 4 50,0 
Fonte: pesquisa direta, abril/2013 

iii) familiares residentes nas cidades, inclusive de outros estados, retornam 

esporadicamente ao campo (ver Tabela 11). 

 

Tabela 12: Familiares que migraram para a cidade (inclusive de outros 
estados) e retornam esporadicamente ao campo 

Qtd de famílias 
informantes 

N° de familiares 
informados 

% 

6 1 2,6 

5 2 5,2 

2 3 7.8 

1 4 10,5 

2 5 13,3 

1 6 15,9 

2 7 18,4 

1 10 26,3 
Fonte: pesquisa direta, abril/2013 

 

 Outro aspecto representativo da inter-relação campo-cidade é evidenciado 

quando se questiona (conferir pergunta 6.5) a quantidade de deslocamentos 

realizados para a cidade mensalmente (ver Tabela 12). 
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Tabela 13: Quantidade de deslocamento/mês para a cidade 

Deslocamento 
(qtd/tipo) 

Qtd de famílias 
informantes 

% 

Raramente 1 3,2 

Diariamente 4 12,5 

1 5 15,7 

2 7 21,8 

3 7 21,8 

4 4 12,5 

5 4 12,5 
Fonte: pesquisa direta, abril/2013 

 

  As informações obtidas também revelam que grande quantidade de produtos 

consumidos pelo homem do campo é adquirida na cidade – no caso, Timon ou 

Teresina – variando de alimentos a eletrodomésticos – o que consolida o 

entendimento exposto acerca da interdependência econômica e social entre o 

campo e a cidade, o rural e o urbano.  Não raro, famílias declaram que todos os 

produtos consumidos são adquiridos na cidade (conferir Gráfico11).  

 

Gráfico 11 Produtos adquiridos habitualmente na cidade  
pela população do campo 

 

Fonte: pesquisa direta, abr/2013 

 

Assim, dentre os principais motivos dos deslocamentos – facilitados pelas 

possibilidades de transportes – estão: compra de mantimentos, tratamento de 

saúde, efetivação de pagamentos e recebimento de benefícios, como representa o 

Gráfico 12.  
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Gráfico 12 Principais motivos de deslocamento da  
população do campo à cidade 

 
Fonte: pesquisa direta, abr/2013 

 

Acerca dos aspectos representados, Lima e Sousa (2006) apontam que a 

mobilidade consiste num dos critérios peculiares da ruralidade e Abramovay (2000) 

defende a dependência do rural em relação ao sistema urbano. Considerando essas 

perspectivas não há como sustentar que o rural funcione ou se desenvolva 

dissociado do universo urbano. 

Sobre a realização de atividades, programas e/ou projetos voltados para a 

população do campo, realizados - ou em desenvolvimento – por profissionais 

residentes na cidade (conferir questionamentos n° 6.8 e 6.9, APÊNDICE A), são 

obtidas respostas variadas: i) a presença de professores e dentistas; ii) a visita de 

agentes de saúde três vezes por semana; iii) a presença de médicos ligados ao PSF 

duas vezes a cada mês, mas com irregularidades em determinados períodos do 

ano; iv) a visita de profissionais que trabalham na AGERP/MA às associações de 

produtores três vezes por semana; v) a construção de casas através do PAC; vi) 

financiamento da produção através do Programa Agroamigo69  via Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) e, vii) a distribuição de vasos sanitários e caixas d‟água - 

                                                           
69 O Agroamigo, criado em 2005 constitui um Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste 

em parceria com  o Instituto Nordeste Cidadania (INEC) e MDA. Tendo como objetivo melhorar o 
perfil social e econômico do agricultor familiar do Nordeste e norte de Minas Gerais, atende de forma 
pioneira no Brasil, a milhares de agricultores familiares, enquadrados no PRONAF, exceto os dos 
grupos A e A/C. Atualmente está sendo operacionalizado pelas 170 Unidades de atuação do 
Programa, atendendo a 1.954 municípios (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, 2014). 
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informação concedida por uma família, a qual não sabe informar o órgão 

responsável.  

Exemplos de atividades desenvolvidas em período recente são mencionados, 

como a distribuição de sementes pelo sindicato dos produtores rurais e a realização 

de curso de fabricação de doce e cajuína através do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

Em relação à participação em atividades, programas e/ou projetos realizados 

na cidade, mas de interesse da população do campo, é feita uma única menção 

pelos sujeitos pesquisados, a qual se refere às atividades desenvolvidas pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais através do Pronaf. 

Isto posto, entende-se que as transformações evidenciadas acerca das 

relações campo-cidade - processo que por seu turno demanda o desvendamento do 

conteúdo e sentido destas – são engendradas pelo capital, que ao estender seu 

domínio sobre o tempo, a cultura, as práticas econômicas e as tradições que 

caracterizam esses espaços, submete-os à sua lógica.  

Com a extensão do capitalismo por todos os espaços, a contradição primeira 

da articulação cidade-campo relacionada à divisão do trabalho, à diferenciação de 

classes e de poder se desloca para a contradição centro-periferia. A hierarquia então 

estabelecida passa a se fundar entre espaços dominantes e espaços dominados 

(CARLOS, 2004). No caso do município de Timon a nova lógica imposta sobre o 

campo e a cidade, ao reorganizar o processo produtivo, reorganiza a vida.  

Os aspectos abordados neste capítulo oportunizam os seguintes 

entendimentos: 

No Brasil, cidade e campo refletem a inserção do país na economia mundial, 

perante a qual o mercado interno reage expandindo ou contraindo as áreas de 

cultura de exportação. Nesse aspecto, o Estado, ao direcionar as políticas públicas, 

estimula os setores competitivos da economia a partir da cidade, o que ocorre 

através do financiamento da agricultura capitalista e desprezo à agricultura de 

subsistência, do direcionamento dado à localização industrial e do investimento em 

infraestrutura proporcionando o crescimento do setor de serviço como se observa no 

município de Timon. 

O descaso das políticas públicas quanto à agricultura de subsistência durante 

décadas nesse município, provoca o deslocamento da população rural para a 

cidade, que ganha importância como centro de acumulação e de poder político, 
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enquanto o campo sofre esvaziamento de suas atividades centradas na economia 

agrícola até os anos 1970. Assim, no território conformado historicamente com base 

na agricultura de subsistência, a população adota a pluriatividade como forma de 

resistência. Nesse contexto, reafirma-se o papel do Estado enquanto regulador das 

relações de produção. 

A partir daí, forma-se o pano de fundo que dá sustentação à emergência de 

uma nova ruralidade metamorfoseada no município de Timon. Diante desta 

realidade, defende-se que, campo e cidade, espaços que se diferenciam pelo 

conteúdo das reações sociais, articulam-se de outro modo, mudando o conteúdo das 

relações que garantem a reprodução da sociedade rural.  

A valorização da dimensão territorial nas políticas direcionadas para o espaço 

rural a partir da segunda metade dos anos 1990 abre perspectivas para o enfoque 

do desenvolvimento territorial rural de Timon, porém os resultados ainda são 

inexpressivos no sentido de alavancar o setor agrícola do município 

No município de Timon, em oposição à racionalidade do capital, se 

desenvolvem contra-racionalidades em defesa de espaços de vida e de trabalho no 

campo que se configuram como diferentes alternativas de outras racionalidades. A 

reprodução das condições de existência da sociedade com base nas políticas de 

transferências sociais de renda consiste numa racionalidade alternativa que 

possibilita a reprodução da vida. Silva (2001, p. 37) a respeito das regiões mais 

atrasadas, infere que “[...] não há alternativa senão políticas compensatórias tais 

como as de renda mínima e de previdência social ativas, por exemplo.   

O apoio encontrado nas políticas de transferências sociais de renda e a 

grande dependência em relação ao urbano conferem nova identidade aos atores 

sociais, recortando uma nova realidade que lhes é própria. 

Embora na atualidade políticas públicas ditas territoriais, compostas de 

programas oriundos de distintas procedências – federais, estaduais, municipais – se 

interpenetrem, na perspectiva de reduzir a pobreza rural e as desigualdades sociais 

e regionais, estes constituem problemas recorrentes no meio rural, impondo várias 

limitações à população, a começar pelo acesso aos serviços básicos como 

educação e saúde. 

Apesar de cada vez mais marcado pela heterogeneidade de fenômenos e 

atores, diferentemente de outros contextos - quer relacionados ao modelo 

produtivista de desenvolvimento agrícola, que transforma a realidade da 
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agropecuária; quer relacionados à agricultura familiar, que ganha contorno a partir 

do direcionamento das políticas públicas - o espaço rural de Timon tende a tornar-se 

espaço de consumo, voltando-se, por exemplo, para as funções de residência – de 

grande importância para os aposentados – ou de lazer.  

A incorporação de novos componentes econômicos, culturais e sociais é um 

aspecto demonstrativo tanto da decomposição como da recomposição do rural. 

Nesse sentido, a ruralidade como processo dinâmico se sujeita a constante 

reestruturação frente às relações de poder intrínsecas ao contexto.  

Em suma, considerando que o espaço se reproduz em função das estratégias 

e das virtualidades contidas em cada sociedade, a produção do espaço rural de 

Timon como condição, produto e meio para reprodução das condições de vida da 

sociedade (CARLOS, 2011a), depende fortemente das políticas públicas e em 

segundo plano das práticas comerciais de curto alcance. As faces do novo rural de 

Timon se desenham a partir do surgimento de atividades não agrícolas e de novos 

valores sociais e culturais imbuídos de urbanidades; espelham as contradições 

inerentes à ação do capital e denotam a intensificação das relações campo-cidade. 

A extensão das urbanidades sobre o rural de Timon o recorta como um município 

cujo crescimento, ao mesmo tempo em que se fortalece pela proximidade da capital 

do estado do Piauí, a esta viabiliza oportunidades de intercambio social, cultural e 

econômico. 
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CONCLUSÕES 

 

 Os processos de ocupação e organização iniciais do espaço do município de 

Timon são direcionados pelas atividades agropecuárias quando da interiorização do 

povoamento do Maranhão e associam-se à importância adquirida pela então região 

de Aldeias Altas (atual município de Caxias), importante elo de comunicação com 

Pastos Bons (MA) e Oeiras (PI). 

 A apreensão das transformações sociespaciais rurais no município de Timon 

(Ma), considerando-se o período de 1980 a 2013, parte da concepção de um espaço 

construído e organizado no contexto do desenvolvimento da agricultura no interior 

do processo de mundialização do capital, cujas implicações se espacializam de 

modo diverso, repercutindo desigualdades em diferentes escalas. 

Semelhante a outros contextos, as transformações em relação ao espaço e 

sociedade rurais de Timon, relacionam-se à modernização da agricultura e à 

intensificação da urbanização, processos transcorridos no Brasil na segunda metade 

do século XX. O primeiro, com início a partir da década de 1960 provoca 

transformações no campo, relacionadas à emergência de novas formas de 

exploração agrícola e efeitos socioeconômicos degradantes para a agricultura de 

subsistência, visto que direcionado por políticas pontuais, eivadas de desigualdades 

e privilégios, portanto desencadeadoras de diferenças estruturais no espaço rural. 

Atendendo à lógica do capital, esse processo resulta num mosaico de disparidades 

entre regiões do país, entre produtores rurais e entre atividades agropecuárias. 

Simultaneamente ao primeiro, o segundo converge para mudanças na estruturação 

do espaço das cidades em função do impacto da industrialização sobre a 

urbanização. Nessa perspectiva, cidade e campo se articulam intensamente 

compreendendo uma totalidade.  

Enquanto em algumas regiões do país o setor agrário responde às demandas 

da sociedade urbano-industrial, através de um conjunto de ações empreendidas com 

a modernização da agricultura – políticas de crédito, criação de institutos de 

pesquisa etc – viabilizando os complexos agroindustriais, o rebatimento mais 

imediato dessas mudanças sobre o município de Timon - cuja economia agrícola 

tem por base a agricultura de subsistência no período em foco - é a expulsão do 

pequeno produtor, que à margem desse processo migra para a sede do município 
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ou para outro estado. Esse deslocamento populacional também é motivado pela 

procura de melhores condições de vida e pela proximidade da capital do Piauí. 

A população rural de Timon que se estabelece na cidade, dispondo de mão 

de obra desqualificada, em parte se dedica ao comércio de pequeno porte, e não 

raro, mantém vínculos com o campo desenvolvendo práticas agropecuárias que 

proporcionem retorno financeiro ou apenas os alimentos básicos para garantia de 

sobrevivência da família.  

Procurando apreender de que forma a agricultura de subsistência e a 

sociedade rural de Timon são afetadas com essas mudanças, valoriza-se neste 

estudo a perspectiva histórica que analisa o espaço em constante transformação, 

sem perder de vista as relações com as dimensões nacional e internacional. 

Portanto, o objeto desse estudo é considerado parte de uma totalidade permeada de 

contradições engendradas pelas relações sociais e pela ação do capital. 

Diante das mudanças em curso a partir da modernização da agricultura, a 

realidade econômica de Timon não favorece sua demanda pelo capital. Desprovidos 

de recursos econômicos e distantes das políticas públicas financiadoras dos 

complexos agroindustriais, a sociedade rural do município se vê inviabilizada de 

concorrer com grandes proprietários, cuja produção agroindustrial é subsidiada pelo 

crédito rural. Nesse sentido, adota-se o pressuposto que a seletividade das políticas 

públicas e dos sistemas de objetos fortalece as diferenças socioespaciais numa 

mesma região.  

A baixa qualidade das técnicas utilizadas na produção agrícola de 

subsistência traz prejuízos, em especial para o cultivo do arroz, produto que 

proporciona ao município de Timon, condições de inserção na cadeia de produção-

circulação-comercialização do arroz do Maranhão dos anos 1970 a 1985, período 

em que esse estado abastece outras unidades federativas do Nordeste e do Centro-

Sul do país. Nessa conjuntura, com a queda de produção do arroz, o Maranhão 

perde em participação no PIB nacional.  

A impotência do espaço rural de Timon, frente às mudanças no agro nacional 

leva à desagregação da pequena produção pari passu ao crescimento urbano do 

município. Rapidamente muitas propriedades rurais são fragmentadas para fins de 

loteamento. A nova lógica organizacional a se articular, mantém-se à margem do 

processo de modernização da agricultura, o qual expressa seletividade quanto à 

implementação de políticas direcionadas para esse setor. Nesse contexto, 
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desestruturam-se as antigas relações de produção. Os proprietários de terra que 

permanecem no campo não mais contam com moradores ou agregados; com o 

envelhecimento dessa população a produção de subsistência se retrai cada vez 

mais, tornando o espaço rural de Timon esvaziado de práticas agropecuárias.  

Enquanto os processos desencadeados pelo Estado no sul do Maranhão – 

desde os anos 1970 - resultam em monopolização dos financiamentos e criação de 

novas formas destinadas a funções específicas do agronegócio, nas áreas 

anteriormente destinadas à agricultura tradicional, a exemplo do espaço rural de 

Timon, a população que ali persiste estreita vínculos com a cidade à procura de 

mecanismos que garantam a (re)produção das suas condições de existência, 

conformando o campo como espaço de reprodução da vida.  

A prática agrícola que persiste no espaço rural de Timon advinda 

predominantemente de pequenas propriedades e em dependência de técnicas de 

cultivo tradicionais é insuficiente para garantia da alimentação da família, quanto 

mais para comercialização do excedente. 

Estas são contradições observadas na própria difusão do capitalismo. De um 

lado, o agronegócio no Maranhão, cujos nexos estão sob o comando de 

multinacionais promove verticalidades e horizontalidades, transforma a dinâmica 

populacional, leva ao crescimento de setores inerentes ao consumo produtivo e 

consumptivo e articula território e economia à escala internacional de modo a 

atender ao caráter ideológico e de mercado. De outro, um rural que se apresenta 

desarticulado em relação à produção agrícola; um rural em vias de reconstrução, 

com suas singularidades na perspectiva de conformar espaços rurais como 

territórios do futuro.  

O crescimento populacional urbano decorrente das migrações e do próprio 

crescimento vegetativo leva à expansão do tecido urbano de Timon, favorecendo o 

desenvolvimento de formas e processos espaciais que se assemelham à realidade 

de outros municípios brasileiros ao propiciarem o avanço do urbano sobre o rural. 

Aliado a este contexto uma diversidade de meios de transporte facilita a mobilidade 

da população rural que, em parte, se desloca diariamente para Timon ou Teresina, 

seja em busca de serviços como saúde e educação, seja para o trabalho. Essa 

facilidade de locomoção também propicia o deslocamento de profissionais – 

médicos, professores, comerciantes, funcionários públicos - que residem no espaço 

urbano do município ou em Teresina e trabalham no campo.  
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O espaço rural do município de Timon responde às alterações da sociedade 

através de sua própria alteração. A paisagem dos engenhos movidos por bois para a 

fabricação de aguardente e rapadura e dos “aviamentos” das casas de fabricação de 

farinha de mandioca desaparece dando lugar a novos fixos. Surgem sítios e 

chácaras, bares e pontos de pequenos comércios para venda no varejo, salões de 

festa e piscinas construídas a partir de corpos hídricos naturais, que garantem a 

sobrevivência de parte da população do campo. A construção de moradias - torna-se 

cada vez comum a utilização do solo tão somente para este fim - em pequenos lotes 

e dos arruamentos incompletos lembra os bairros mais periféricos da cidade. 

Contraditoriamente o capital articula formas de resistência no espaço rural em 

proveito de sua acumulação. 

Com a intensificação da urbanização no município de Timon, as relações de 

complementaridade entre campo e cidade também se intensificam, não somente 

pela demanda dos serviços constantes na cidade pelo homem do campo, mas, 

sobretudo, pela disseminação de hábitos, costumes, valores e tradições entre a 

população rural, até pouco tempo atrás considerados típicos dos espaços urbanos. 

O espaço rural então adquire novas feições e novos conteúdos. A extensão do 

fornecimento de energia elétrica e água canalizada possibilitam ao homem do 

campo, dispor dos mesmos equipamentos domésticos utilizados nos lares da cidade 

e do mesmo conforto da população urbana. Entretanto, mesmo diante das 

características materiais e imateriais incorporadas, a população rural apresenta 

singularidade e dinâmica própria quando articulada de modo integral ao mundo 

urbano. 

A perda de vitalidade das práticas agrícolas tradicionais no espaço rural de 

Timon, como no âmbito da nação, provoca uma reorientação das políticas voltadas 

para o meio rural, onde atuam diferentes institucionalidades no ensejo de integrá-las 

ao desenvolvimento regional e nacional. 

Assim, a partir da segunda metade dos anos 1990, o Estado empreende 

políticas voltadas para o desenvolvimento territorial, notabilizando-se o PRONAF. 

Em Timon, embora os resultados observados sejam medíocres em relação à 

retomada das práticas agropecuárias, algumas experiências localizadas se 

sobressaem como é o caso da Associação dos Produtores da Vila de Deus, um 

assentamento oriundo do crédito fundiário. 
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Os assentamentos do INCRA e do Crédito Fundiário constituem 

possibilidades de (re)inserção de atores sociais no campo e atraem citadinos sem 

nenhuma experiência com a agricultura, fazendo emergir demandas por espaços 

rurais antes desprezados, muito embora sejam verificados casos de assentados 

cujos interesses direcionam-se para a aquisição de lotes para fins de especulação.  

Ante o exposto, é possível inferir que a ocupação e a utilização do espaço 

rural de Timon neste começo de século XXI, ocorrem de modo diverso e em 

descompasso com as práticas tradicionais, embora alguns moradores ainda 

mantenham a prática da agricultura - quando as condições naturais permitem - e se 

dediquem à pequena criação de porcos, galinhas e bois, o que não raro acontece 

paralelo a atividades não agrícolas que favorecem o estreitamento de relações com 

o urbano.  

Embora as urbanidades presentes no rural de diversas maneiras não levem a 

uma inexorável descaracterização das sociedades rurais, as reestruturam a partir da 

incorporação de novos componentes econômicos, culturais e sociais. As 

transformações pela qual passou/passa o espaço rural de Timon, não decorrendo da 

modernização do processo de produção na agricultura aproximam cada vez mais o 

homem do campo das urbanidades. São transformações que subordinadas à lógica 

do capitalismo sustentam suas contraditoriedades. Ao criar distintas formas de 

dominação o capital propicia a pluriatividade - cujo potencial amplia a divisão social 

do trabalho no campo - indicando que o rural não constitui somente um espaço 

agropecuário, mas também social. 

 No novo rural de Timon assumem grande peso na sustentação das famílias 

as políticas de seguridade social e transferências condicionais de renda. 

Considerando o número de respostas dadas ao questionamento sobre a composição 

da renda familiar das famílias pesquisadas nesse estudo, 50% das respostas 

indicadas referem-se ao Benefício de Prestação Continuada e ao Bolsa Família. No 

entanto, embora estudos (HELFAND; PEREIRA, 2011) apontem essas políticas 

como redutores importantes da pobreza rural, das referidas famílias, 27,6% 

possuem renda mensal familiar inferior a um salário mínimo; 48% dos membros não 

estudam e 50% dos domicílios não possuem nenhum tipo de banheiro. Dentre 

outros, esses são dados representativos do perfil socioeconômico da população 

rural de Timon, o qual demanda políticas mais abrangentes e eficientes. Nesse 



195 
 

sentido, o espaço rural de Timon exige uma nova dinâmica territorial voltada para a 

valorização de atributos locais e regionais.  

Com a importância atribuída às políticas direcionadas ao desenvolvimento 

territorial, especialmente neste começo de século, vislumbra-se no município de 

Timon, ainda que timidamente, a emergência de ações institucionalizadas 

possibilitadoras de um novo contexto político-social visando à constituição de novas 

relações de vida e de trabalho no campo, minimização da pobreza - quiçá, sua 

superação - e acesso da população rural aos bens e serviços que possam firmar sua 

cidadania. Nesse sentido, observa-se no município de Timon, uma ruralidade que se 

(re)constrói no contexto de um processo complexo, não unidirecional e que se 

revitaliza na sua complementaridade intrínseca com o urbano, merecendo ainda 

análises, estudos locais e regionais acerca de suas singularidades. 
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APÊNDICE A  

FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS MORADORES DA ÁREA PESQUISADA           

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Cursos de Mestrado e Doutorado 

A aplicação deste instrumental de pesquisa tem como finalidade coletar 

informações objetivando a elaboração de tese de doutoramento a ser apresentada e 

defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 

de Pernambuco, tendo como objeto de estudo as transformações socioespaciais 

rurais do município de Timon (Ma), no período 1980-2013. Agradecemos sua valiosa 

colaboração ao responder este formulário. 

 

FORMULÁRIO N º _________ ;     POVOADO: _____________ 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DO PRODUTOR 

Nome: _________________________________________________________ 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR E SUA FAMÍLIA  

1.1 Sexo: 

(    ) masculino (   ) feminino  

1.2 Faixa etária: 

(   ) 15 a 24 anos             (   ) 25 a 34 anos        (   ) 35 a 44 anos  

(   ) 45 a 54 anos             (   ) 55 a 64 anos        (   ) Acima de 65 anos 

1.3 Escolaridade: 

(   )  Analfabeto                                  (   ) Ensino fundamental incompleto  

(   ) Ensino fundamental completo       (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo                 (   ) Ensino superior incompleto 
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(   ) Ensino superior completo  

1.4 Estado civil: 

(    ) casado     (    ) solteiro      (    ) divorciado    (    ) união estável    (    ) viúvo     

1.5 Nº de filhos: 

Especificar: _________ 

1.6 Nº de pessoas residentes no domicílio: 

(    ) de 1 a 2           (    ) de 2 a 5             (    ) de 5 a 10            (    ) acima de 10  

1.7 N° de membros da família que estudam: 

(    ) de 1 a 2    (    ) de 2 a 5    (    ) de 5 a 10      (    ) acima de 10    

1.8 Localização da instituição educacional (especificar): 

___________________________________________________________________ 

1.9 Caso necessário deslocar-se para escola em outro povoado, especificar tipo de 

transporte utilizado: 

 1.10 Origem:  

(    ) Natural do Maranhão         

(    ) Natural de outro estado da região Nordeste  

(    ) Natural de outro estado brasileiro  

Outro (especificar) ___________________________________ 

1.11 Se migrante, esclarecer a procedência e o motivo da migração. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

1.12 Tempo de residência no campo: 

(    ) sempre residiu no campo          (    ) há menos de 1 ano    

(    ) de 1 a 5 anos                           (    )  de 5 a 10 anos     (     ) acima de 10 anos 

Tipo de transporte utilizado (especificar): ________________________________ 

Assistência à saúde: 
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2 EMPREGO E RENDA 

2.1 Nº de ativos: 

(    ) somente 1      (    ) de 1 a 2       (    ) de 2 a 5 cinco      (    ) acima de cinco  

2.2 Nº de indivíduos que compõem a mão de obra familiar (especificar) 

_________________ 

2.3 Renda mensal familiar: 

(    ) menos de um salário mínimo           (    ) de um salário a dois salários mínimos 

(    ) de dois a cinco salários mínimos      (    ) acima de cinco salários mínimos 

Outro (especificar) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.4 Fonte da renda familiar: 

(    ) remuneração dos ativos  assalariados  permanentes 

(    ) remuneração dos ativos  assalariados  temporários 

(    ) comercialização da produção 

(    ) aposentadoria (especificar quantidade de aposentados): ___________ 

(    ) pensão 

(    )  benefício social (tipo bolsa família, especificar):  

 

2.5 Nº de ativos assalariados permanentes (especificar): 

 

2.6 Nº de ativos assalariados temporários (especificar): 

___________________________________________________________________ 

2.7 Membro(s) da família que desenvolve(m) atividade(s) concomitante(s)/ 

diferenciadas da agricultura  (especificar): _____________________________. 

2.8 Atividades extra-agrícolas (especificar):  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3 ESTRUTURA FUNDIÁRIA, FORMAS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

3.1 Tamanho da propriedade/grupo de área: 

(    ) menos de 1 ha      (    ) de 1 a 5 ha     (    ) de 5 a 10 ha   (    ) de 10 a 100 h     

(    ) acima de 100 ha (especificar) _____________________ 

3.2 Forma de acesso à terra: 

(    ) compra      (    ) herança     (    ) doação 

(    ) ocupação (    ) invasão      (    ) contemplado com lote em assentamento de 

reforma agrária 

(    ) outro (especficar) 

3.3 Condição do produtor: 

(    ) proprietário           (    ) arrendatário           (   ) parceiro       

(    ) ocupante              (    ) assentado sem titulação definitiva 

Outro (especificar) ________________________________ 

3.4 Sistema de cultura: 

(    ) roça tropical            (    ) plantation            

(    ) Outro (especificar) _____________________________________________ 

3.5 Característica do sistema de cultura: 

(   ) somente agricultura   (   ) somente criação de animais    

(   ) consórcio agricultura/pecuária 

(    ) cultura intensiva    (    ) cultura extensiva 

(    ) rotação de terra     (    ) rotação de cultura 

(    ) agricultura de subsistência 

(    ) agricultura comercial 

3.6 Utilização da terra: 
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(    ) lavoura permanente                  (    ) lavoura temporária     

(    ) extrativismo (especificar) _____________________________. 

3.7 Presença de mão de obra extra-familiar (especificar tipo de relação de trabalho): 

________________________________________________________.  

3.8 Área de lavoura temporária (especificar): _______________________ 

______________________________________________________. 

3.9 Área de lavoura permanente (especificar): 

___________________________________________________________________. 

3.10 Quantidade da produção (especificar lavoura temporária/agricultura de 

subsistência em t) 

a) arroz: _____________         b) feijão: __________      c) milho: ___________ 

d) mandioca: ___________ outros (especificar): ______________________ 

3.11 Principais problemas enfrentados na produção agrícola (especificar):  

___________________________________________________________________ 

3.12 Principais necessidades na produção agrícola (especificar):  

___________________________________________________________________ 

3.13 Técnica(s) de cultivo empregada(s) (especificar):  

___________________________________________________________________  

3.14 Maquinário e insumos utilizados (especificar): 

 

3.15 Destino da produção (especificar):  

_____________________________________________________________ 

3.16 Caso exista financiamento da produção, especificar programa ou procedência: 

3.17 Apontar políticas agrícolas implementadas em períodos anteriores: 

___________________________________________________________________ 

3.18 Caso haja abandonado ou minimizado práticas agropecuárias, apontar motivos: 

_________________________________________________________________. 

3.19 Procedência dos produtos utilizados na alimentação (especificar): 

________________________________________________________________. 
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4. INFRAESTRUTURA BÁSICA E CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS DOMICÍLIOS 

4.1 Forma(s) de abastecimento d‟água (especificar): 

 

4.2 Caso haja fornecimento de água canalizada, indicar período de implantação da 

rede.  

4.3 Forma(s) de abastecimento de energia elétrica (especificar): 

 

4.4 Caso haja fornecimento de energia hidrelétrica, indicar período de implantação 

da rede.  

4.5 N° de cômodos:  

 

4.6 Tipo de banheiro (especificar): 

___________________________________________________________________

4.7 4.7 Tipologia da moradia (descrever): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.8 Eletrodomésticos utilizados na residência: 

 

5. TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS SÓCIOESPACIAIS 

5.1 Mudanças/permanências na vida doméstica após fornecimento de energia 

hidrelétrica (especificar):  

 

 

5.2 Mudanças/permanências nos hábitos sociais/morais, costumes, tradições nas 

três últimas décadas: 

 

 

5.3 Mudanças/permanências na paisagem nas três últimas décadas: 
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5.4 Mudanças/permanências nas práticas econômicas (especialmente as agrícolas) 

nas três últimas décadas: 

 

 

5.5 Mudanças/permanências em relação ao meio ambiente nas três últimas 

décadas: 

 

 

6 RELAÇÃO RURAL URBANO 

6.1 Nº de familiares que trabalham na cidade (especificar): 

 

 

6.2 N° de familiares que saíram do campo e residem na cidade (especificar a 

cidade): 

 

6.3 N° de familiares que saíram do campo para residir na cidade e retornaram ao 

campo definitivamente: 

 

6.4 N° de familiares que saíram do campo para residir na cidade e retornam ao 

campo esporadicamente: 

 

6.5 Quantidade de deslocamentos para a cidade durante o mês (especificar): 

 

6.6 Produtos habitualmente adquiridos na cidade: 

 

 

6.7 Principais motivos do deslocamento para a cidade: 
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6.8 Atividades/programas/projetos voltados para a população do campo, 

desenvolvidos por profissionais que residem na cidade (especificar). 

 

6.9 Frequência/mês referente ao desenvolvimento de atividades/programas/projetos 

voltados para a população do campo, desenvolvidos por profissionais que residem 

na cidade (especificar). 

 

 

6.10 Caso participe de atividades/programas/projetos realizados na cidade, voltados 

para a população do campo, especificar.  

 

 

6.11 Caso haja a participação de familiares em atividades/programas/projetos 

realizados na cidade, voltados para a população do campo, especificar.  
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APÊNDICE B 

AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE 

 

Localização da Avenida Presidente Médice na cidade de Timon(imagem de satélite) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google, 2013 
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APÊNDICE C 

AVENIDA TERESINA 

 

Localização da Avenida Teresina na cidade de Timon (imagem de satélite) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google,2013 
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APENDICE D  

 AVENIDA PAULO RAMOS 

 

Localização da Avenida Paulo Ramos na cidade de Timon (imagem de satélite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google,2013 
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APÊNDICE E 

AVENIDA JAIME RIOS 

Localização da Avenida Jaime Rios na cidade de Timon (imagem de satélite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Google, 2013 
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APÊNDICE F 

AVENIDA FORMOSA  

Localização da Avenida Formosa na cidade de Timon (imagem de satélite) 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google, 2013 
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APÊNDICE G 

 AVENIDA PIAUÍ 

 

Localização da Avenida Piauí na cidade de Timon (imagem de satélite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2013 
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APÊNDICE H QUADRO 3 – MARANHÃO: INDICADORES SOCIOECONÔMICOS (2001-2009) 

 

Indicador UF Situação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
 
 
 
 
 

Extrema 
Pobreza 

 
 

Brasil 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

10,54 
7,69 

25.36 

9,48 
6,92 

22,94 
 

10,87 
8,31 

24,55 

8,86 
6,45 

20,48 

7,51 
5,24 

18,31 

6,33 
4,21 

16,73 

6,18 
4,44 

14,85 

5,13 
3,55 

13,11 

5,16 
3,70 

12,64 

 
 

Nordeste 
 

Total 
Urbano 

Rural 

21,66 
15,73 
36,00 

20,12 
14,71 
33,14 

22,70 
17,26 
36,00 

18,83 
14,05 
30,87 

16,31 
11,63 
27,81 

14,13 
9,13 

26,60 

13,43 
9,53 

23,41 

11,09 
7,32 

20,97 

10,99 
7,45 

20,44 

 
 

Maranhã
o 
 

Total 
Urbano 

Rural 

25,22 
17,48 
39,76 

22,38 
17,25 
32,49 

26,14 
19,03 
41,06 

26,99 
19,47 
43,66 

21,60 
15,60 
32,88 

20,17 
12,30 
35,88 

18,81 
11,14 
34,49 

13,17 
5,83 

29,50 

13,40 
7,06 

27,86 
 

 
 
 

Renda 

Brasil 
 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

511,45 
569,25 
210,23 

511,93 
569,56 
207,77 

481,86 
531,13 
218,79 

493,01 
547,32 
231,09 

522,76 
582,54 
237,55 

571,69 
634,88 
260,98 

587,22 
647,90 
285,18 

614,99 
677,37 
297,80 

631,71 
693,36 
314,25 
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Domiciliar Per 
Capita (R$) 

Nordeste 
 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

278,24 
337,51 
134,78 

283,46 
346,19 
132,48 

264,29 
317,90 
133,29 

283,95 
340,55 
141,53 

298,81 
358,62 
153,36 

339,23 
408,96 
165,13 

349,58 
412,12 
189,83 

375,31 
441,57 
201,61 

395,48 
465,50 
208,52 

Maranhã
o 
 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

229,29 
264,70 
162,75 

231,99 
279,39 
138,65 

226,32 
271,95 
130,65 

248,93 
306,43 
121,54 

221,61 
262,99 
143,99 

300,97 
378,92 
145,24 

295,21 
351,41 
178,10 

303,61 
357,48 
183,75 

340,08 
401,60 
199,78 

 
 
 

Esperança de 
vida aos 
60anos 

Brasil 
 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

20,50 
- 
- 

20,60 
- 
- 

20,70 
- 
- 

20,80 
- 
- 

20,90 
- 
- 

21,10 
- 
- 

21,20 
- 
- 

21,30 
- 
- 

- 
- 
- 

Nordeste 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

19,50 
- 
- 

19,60 
- 
- 

19,70 
- 
- 

19,80 
- 
- 

20,00 
- 
- 

20,10 
- 
- 

20,20 
- 
- 

20,30 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Maranhã

o 

Total 
Urbano 

Rural 

18,50 
- 
- 

18,60 
- 
- 

18,70 
- 
- 

18,90 
- 
- 

19,00 
- 
- 

19,10 
- 
- 

19,30 
- 
- 
 

19,40 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 

Taxa de 
Mortalidade 

Brasil 
 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

26,30 
- 
- 

24,90 
- 
- 

23,90 
- 
- 

22,60 
- 
- 

21,40 
- 
- 

20,70 
- 
- 

20,00 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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Infantil Nordeste 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

39,30 
- 
- 

36,90 
- 
- 

34,80 
- 
- 

32,70 
- 
- 

31,20 
- 
- 

29,80 
- 
- 

28,70 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Maranhã

o 

Total 
Urbano 

Rural 

40,40 
- 
- 

38,20 
- 
- 

36,10 
- 
- 

34,10 
- 
- 

32,60 
- 
- 

31,20 
- 
- 

30,10 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 

Taxa de 
Analfabetis 

mo 

Brasil 
 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

12,36 
9,46 

28,72 

11,87 
9,09 

27,72 

 11,60 
8,88 

27,25 

11,44 
8,72 

25,88 

11,13 
8,45 
25,10 

10,46 
7,89 

24,28 

10,09 
7,62 

23,41 

9,96 
7,52 

23,53 

9,70 
7,37 

22,77 

Nordeste 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

24,22 
17,92 
40,70 

23,25 
17,32 
39,11 

23,14 
17,24 
38,75 

22,42 
16,78 
37,71 

21,88 
16,37 
36,33 

20,71 
15,32 
35,25 

19,92 
14,78 
33,80 

19,40 
14,08 
34,32 

  

18,70 
13,80 
32,62 

 
Maranhã

o 

Total 
Urbano 

Rural 

23,41 
18,07 
34,72 

22,91 
17,49 
34,20 

23,79 
17,30 
38,94 

23,09 
17,43 
36,49 

22,98 
17,32 
35,05 

22,80 
16,56 
36,62 

21,42 
16,56 
32,59 

19,48 
14,25 
31,91 

19,09 
13,60 
32,96 

 
 

Média de 
Anos de 

Brasil 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

6,36 
6,89 
3,42 

6,54 
7,06 
3,62 

6,72 
7,22 
3,83 

6,82 
7,36 
3,98 

6,95 
7,49 
4,14 

7,14 
7,68 
4,30 

7,26 
7,78 
4,47 

7,42 
7,92 
4,64 

7,55 
8,04 
4,78 
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Estudo Nordeste 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

4,91 
5,81 
2,56 

5,11 
6,01 
2,78 

5,30 
6,18 
2,98 

5,49 
6,36 
3,12 

5,63 
6,50 
3,35 

5,83 
6,70 
3,49 

6,00 
6,84 
3,71 

6,20 
7,06 
3,81 

6,34 
7,17 
3,98 

 
Maranhã

o 

Total 
Urbano 

Rural 

4,65 
5,51 
2,89 

4,74 
5,64 
2,87 

5,01 
5,92 
2,88 

5,28 
6,21 
3,08 

5,23 
6,16 
3,23 

5,49 
6,45 
3,39 

5,84 
6,66 
3,96 

5,98 
6,83 
3,96 

6,18 
7,06 
3,96 

 
 

Esgotamento 
Sanitário 

Adequado 

Brasil 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

58,47 
63,15 
21,50 

59,35 
64,00 
23,75 

59,70 
64,47 
24,25 

59,37 
64,53 
25,21 

59,38 
64,76 
24,95 

60,10 
65,20 
26,89 

61,99 
67,01 
30,20 

62,21 
67,14 
30,51 

62,01 
66,89 
30,83 

Nordeste 
 
 

Total 
Urbano 

Rural 

34,52 
38,35 
15,43 

35,35 
40,41 
12,05 

36,32 
41,14 
15,28 

37,39 
41,94 
17,18 

36,08 
41,38 
14,36 

37,61 
42,59 
16,96 

40,47 
45,08 
22,84 

41,58 
46,57 
22,29 

40,04 
44,51 
23,21 

 
Mara 
nhão 

Total 
Urbano 

Rural 

21,98 
19,47 
41,56 

19,55 
16,48 
41,50 

21,63 
19,85 
32,96 

22,91 
20,23 
39,36 

20,42 
15,86 
44,42 

23,11 
19,20 
49,51 

21,55 
19,27 
30,21 

23,30 
18,46 
47,68 

21,50 
16,42 
42,62 
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ANEXO A – PROJETO DE LEI N. 01/2014 
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ANEXO B - LEI MUNICIPAL N° 1672 
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