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1 INTRODUÇÃO

a partir de 2003, com a criação da Secretaria 
de Desenvolvimento Territorial (SDT), ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), foi 
incorporada pelo Estado brasileiro a dimensão 
espacial do desenvolvimento rural em substituição à 
dinâmica regional anteriormente adotada.

Conforme o Ministério do Desenvolvimento 

conceituado como

compreendendo cidades e 

multidimensionais, tais como o 
ambiente, a economia, a sociedade, 
a cultura, a política e as instituições, 
e uma população com grupos sociais 

relacionam interna e externamente por 

pode distinguir um ou mais elementos 

cultural e territorial

Território, numa outra perspectiva, diferente 
da normativa, envolve, necessariamente, arbítrio, 

e compromissos postos, posicionar recorrentemente 
a região ou a cidade no contexto mesorregional, 

complementaridade econômica, política e social. 
Estudar sua inserção frente aos ritmos diferenciados 
dos processos de desenvolvimento dos diversos 

e estruturalmente.
Mas antes de analisar o conceito de 

desenvolvimento. 

Segunda Guerra Mundial, precisamente em 20 de 
Janeiro de 1949, a partir do discurso de posse do 
Presidente Truman. Uma nova era se abria para o 
mundo – a era do desenvolvimento 

progresso industrial disponíveis para 
o crescimento e para o progresso das 
áreas subdesenvolvidas. O antigo 
imperialismo – a exploração para 
lucro estrangeiro – não tem lugar em 

programa de desenvolvimento baseado 
nos conceitos de uma distribuição justa 
e democrática. (ESTEVA, 2000, p. 59).

Segundo Esteva (2000), ao usar pela primeira 

de então, passou a ser usado de forma discreta 
ou inadvertidamente, para referir-se à hegemonia 
americana, ou aos países desenvolvidos do Norte, 

encontravam. Assim,

momento em diante, deixaram de 

diversidade, e foram transformados 
magicamente em uma imagem inversa 
da realidade alheia: uma imagem 

heterogênea e diferente, nos termos de 

(ESTEVA, 2000, p. 60).

 A metáfora do desenvolvimento se tornou 
uma hegemonia global da história ocidental, 
impossibilitando aos povos com culturas diferentes 

autônoma sua própria vida social.  O termo passou 

XIX, com a palavra desenvolvimento absorvendo 

No entanto, embora necessite de uma maior 

popular e intelectual; não consegue ser dissociado 

evolução, maturação, ou seja, o termo sempre tem 
um sentido de mudança para melhor, é a palavra 

Neste sentido, o conceito de desenvolvimento 

abordagens as particularidades e singularidades em 

Escobar (1996) chama a atenção para 

dessa economia de desenvolvimento pelo mundo, 
construiu-se a noção de subdesenvolvimento e 
de Terceiro Mundo e se criou todo um aparato 

para disseminar a sua ideologia e implementar os 
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pobres e subdesenvolvidos do planeta.
Entretanto, o debate a nível nacional e 

crescimento econômico ou a metas e indicadores 
asso. Nesse 

crescimento não levou a um progresso satisfatório 
do desenvolvimento, pelo contrário, mostrou as 
enormes desigualdades sociais e ambientais 
decorrentes do modelo adotado.

propostas desenvolvimentistas interagem, ganham 

políticas públicas, buscando se transformar em ações 

programas e projetos, embora historicamente os 
trabalhadores tradicionalmente tenham sido tratados 
como objetos e não protagonistas da intervenção 
pública.

Na contemporaneidade, outros temas são 
incorporados à análise do desenvolvimento, como o 
desenvolvimento regional, desenvolvimento local e 

do planejamento e formulação das Políticas Públicas. 

análise do conceito de desenvolvimento territorial. 

de Desenvolvimento Territorial, visando subsidiar 
o trabalho dos conselheiros nos territórios rurais, a 

temática.

ambiente 

de interesses?

O conceito de desenvolvimento territorial 
além de ter sido incorporado pelo Estado brasileiro, 
a exemplo do MDA/SDT, por estudiosos do 

Mundial, Programa das Nações Unidas para o 

como a Federação Nacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF/

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 
O planejamento estratégico da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) se fundamenta em 

das ações, com o objetivo de fortalecer processo de 
desenvolvimento dos territórios de identidade e da 
Cidadania. As ações estratégicas estão voltadas 

Articulação das Políticas Públicas.
No Maranhão, existem 08 (oito) territórios 

Governo Federal. Estes territórios estão incluídos 
no Programa Territórios da Cidadania. Os primeiros 

Parnaíba, Cocais, Lençóis/Munin, Vale do Itapecuru. 

Turi, Gurupi e Médio Mearim e Campos e Lagos, 
foram inseridos em 2009. 

Além desses territórios rurais reconhecidos 
pelo Estado, existem ainda 06 novos territórios de 

Território Rural Cerrado Sul, Território Rural Cerrado 

Rural Vale do Pindaré, Território Rural Médio Sertão 
Maranhense e Território Rural Centro Maranhense. 

Cada Território tem sua institucionalidade 
de gestão conhecida como CODETER - Colegiado 
de Desenvolvimento Territorial, integrado por 
representantes do poder público e da sociedade 

movimentos sociais, grupos informais de diversas 

Estadual dos Colegiados de Desenvolvimento 
Territorial do Estado do Maranhão.

Os colegiados territoriais elaboraram seus 
Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PTDRS).  Estes Planos integram 
uma visão mais ampla do território, projetando 
todas as ações necessárias ao seu processo de 
desenvolvimento sustentável. Essa nova visão de 
planejamento do desenvolvimento rural, voltada para 
o território, deriva da necessidade de articulação 
das políticas públicas, da formação de parcerias, 

à dispersão de esforços. 

é considerado apenas como uma ferramenta para 
se pensar o planejamento e a intervenção estatal, 

este é apreendido e delimitado por e a partir de 
relações de poder engendrados por um grupo social 

considerados como componentes fundamentais de 
sua constituição e lógica. É a partir desta abordagem 

de desenvolvimento territorial, ou seja, como um 
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As mudanças no sistema do capital, ocorridas 

conjuntural ou estrutural, processaram alterações 

do papel do Estado, as mudanças no mundo do 

Entre as transformações sistêmicas no 
capitalismo e suas repercussões no território, não 
há determinações lineares e fáceis, necessitando-
se estabelecer inúmeras mediações teóricas e 

2007).  
A opção neoliberal reforça os discursos de 

urgência e profundidade da crise, a necessidade 

uma interpretação localista da realidade, sugeridas 
pelas agências multilaterais, como modelo de 
comportamento e recomendações de estratégias e 
ações públicas para o desenvolvimento. 

Mas o território é também espaço da 
indeterminação, da contingência, lócus de lutas 
políticas.

As mudanças apontadas acima e os 

agilidade e mobilidade, 

Acionado e aperfeiçoado novos 
elementos de seletividade de diferenças 

desconstruindo ou reconstruindo novas 
dinâmicas e dimensões territoriais e 
novas formas de produção do espaço 
social. O capitalismo continuamente 

pontos nodais, rearranjando as forças 

e da dominação territorial. Mudam os 
padrões de articulação das diversidades 

diferentes espécies de atratividade e 
dominação e geram estratégicos ou não 
pontos, eixos e nós de maior ou menor 
potência reprodutiva e capacidade de 
apropriação. 

do desenvolvimento capitalista.

como 

O maior expoente da vertente 

como os interstícios do desenvolvimento 

verdadeiro fermento de oposição.

 A abrangência do debate das últimas décadas, 
referentes à dimensão territorial de desenvolvimento 

num contexto, de verdadeiro deslumbramento 

tomada como panacéia para todos os problemas do 
desenvolvimento. 

Tudo se transformaria em uma 

em um ambiente não construído, mas 
dado “naturalmente”, inerte, isto é, 
conformado pelas forças mercantis, 
sendo o território tão-somente o receptor 
dessas decisões individuais. [...] Este 
modelo teórico possui nítido caráter a 
- histórico, a - escalar (aplicável tanto 

Também não há contexto institucional 
e nem ambiente construído por forças 

p. 44).

Num ambiente onde o território é apenas o 
receptor, as entidades nada decidem, não têm poder, 
são passivas e meros instrumentos das forças do 

ajustamento harmonioso, superando as fricções 

seriam as regiões.

o território passa a ser visto como o grande 
elemento repositório, condensador e, ao mesmo 
tempo, regulador autômato de relações, dotado da 

e políticos. Ou seja, 

mesmo tenha poder de decisão, desde 

densidade institucional e comunitária. 
Á ação pública caberia apenas animá-

2007, p 49- 50).

colocado como um pressuposto e não como algo a 

em construção é posto como ente mercadejado e 

sociais aparece como relação entre objetos. Há uma 
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2007). 
Neste sentido, as contradições são dissolvidas 

e ocultadas, objetivando um compromisso territorial 

 Nos anos de 1970, se estruturou um 
pensamento alternativo a esta corrente conservadora, 
representado principalmente por autores como Reis 

construído socialmente. 
A partir desta perspectiva, os territórios não 

podem ser vistos como passivos, meros receptáculos 
e sem contexto institucional e político. Procurou-
se dar ênfase na relação Estado e capital em sua 
intervenção sobre o espaço.

Diversas contribuições importantes foram 

pela sociologia urbana e a economia política. Embora 

construção social, resultante das determinações 
sociais, econômicas e políticas, como: Henry 

Doreen Massey, José Luís Corragio, Milton Santos, 

2007, p.47).
Porém os trabalhos e as discussões, 

principalmente numa perspectiva normativa, ainda 
consideram o território como um dado ou um sítio 

trajetórias históricas em aberto.

antagônicas e com distintas concepções sobre a 

vantagens comparativas e disputando a atração dos 

de forma dinâmica, construída socialmente, como 

construído pela ação das classes sociais em seu 

2007).
Reis (2005, p. 2) denomina essas visões de 

dois possíveis paradigmas: o da mobilidade e o da 
genealogia. 

O primeiro considera o território como 

recepção, de movimentação de fatores 
produtivos no espaço. O segundo 
atribui ao território um papel ativo, uma 

originam-se e desenvolvem-se em 

e diferenciadas. 

Grande parte da literatura e da discussão se 

O desenvolvimento passa a depender 
da performance do território, de 
seu acúmulo de relações e de sua 
capacitação institucional. Este é visto 
como uma espécie de suporte ou 

e criar barreiras à atração de habitantes 

etc). No território, mera superfície 

de capitais/coisas/pessoas, construir-
se-à, graças à proximidade de atores 
cooperativos, um poderoso consenso, 

2007, p. 51).

essência da construção de uma trajetória histórica, 
conforme coloca o paradigma da genealogia 

subdesenvolvimento de uma área se daria pela 

fatores dinâmicos.

analíticas sobre o território na contemporaneidade 

as potencialidades e a capacidade endógena de uma 
única escala espacial (geralmente a menor) como 
a melhor para a promoção do desenvolvimento. 
Entretanto,

A realidade tem negado as elaborações 
teóricas abstratas “uniescalares” 
e, em todo mundo, as políticas de 
desenvolvimento com maiores e 
melhores resultados são justamente as 

privilegiada na ação), mas reforçam as 
ações multiescalares: microrregionais, 
mesorregionais, metropolitanas) mais 

a ser diagnosticado e enfrentado. 

Assim, conforme já colocado, território não 
é uma variável de análise, um dado da realidade 
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Portanto, a análise deve ser feita a partir 
das seguintes indagações: Quem são os atores, 
agentes e sujeitos? Quais os interesses concretos, 
instrumentos táticos e estratégias? Qual a escala 
espacial de atuação? As determinações dos 

estão os centros de decisão e comando? Qual o 
papel do Estado na provisão de infraestrutura? 

nos territórios?

causa não é o território

nestas circunstâncias, é proximidade, 
atores, interações. E é também um 

sociedades contemporâneas.

 Conforme colocado, os territórios são 
construções sociais, discursivas e materiais, mas 
também, de acordo com Reis (2005, p. 9), formam a 
rede matricial interna dos territórios (sua capacidade 
dinâmica), 

três dimensões das estruturas e das 
dinâmicas territoriais: a) A proximidade é 

são pessoas em co-presença; são 
ordens relacionais; são consolidações de 
culturas práticas e de instituições; b) As 
densidades exprimem-se em interações 

e competências (externalidades 

de atores sociais; c) O poliformismo 
estrutural assinala o fato de a tensão 

ordens mais vastas [...] há espaços 
estruturais de iniciativa e de autonomia 

relevância própria e exerce efeitos de 

as trajectórias inesperadas são também 
parte do mundo.

No território são colocados projetos e trajetórias 

analisar não apenas objetos, mas, principalmente, ação.

espaço é formado por um conjunto 
indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e 
sistemas de ações, não considerados 

Por último, concordo com a análise de 

devidamente escalas, arenas, níveis e instâncias 

3 LIMITES E PERSPECTIVAS DAS RECENTES 
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 
IMPLEMENTADAS NO ESTADO DO 
MARANHÃO

O Maranhão inicia o seu processo de 
integração no mercado nacional nos anos de 1940-

(2008), após 1964, inicialmente como produtor de 

a pecuária bovina; posteriormente, com o Projeto 
Grande Carajás, como exportador de minério (ferro 
e alumínio).

De acordo com Miranda (2010), a primeira forma 
de expressão concreta do capitalismo monopolista 

desenvolvimento: SUDAM e SUDENE. A segunda 
forma foi o desenvolvimento de uma agricultura em 
bases capitalistas, inicialmente no sul do Estado, 

e, mais recentemente, a partir da década de 1970, 

monocultura do eucalipto e produção de papel e 
celulose. 

Além destes projetos, tem-se, ainda, a 
instalação de grandes empresas madeireiras na 
região do Pindaré e do Tocantins, adentrando a 
região do Gurupi, até chegar ao litoral de Turiaçu.

de acumulação, entre os anos de 1970 e 1985, o 
processo de incorporação do Maranhão ao mercado 
nacional, 

Efetivou-se a partir de gordos subsídios 
por parte do governo às grandes 
empresas comerciais e agropecuárias 

tecnologicamente, bem como gerarem 
demanda de insumos ao pólo dinâmico 
do capitalismo brasileiro. A principal meta 
dos órgãos governamentais – SUDAM e 
SUDENE-, para o caso maranhense, no 
aceleramento da absorção de grandes 
áreas devolutas de terras por grandes 
empresas agropecuárias. 
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A retomada em escala ampliada dos grandes 
projetos de desenvolvimento oriundos do modelo de 
desenvolvimento decorrente dos investimentos da 

contaram com a participação da iniciativa privada 
tanto nacional como internacional. Tal modelo 

2009).

o Maranhão é palco de vários investimentos, 

Desenvolvimento”, composto, por exemplo, pelo 
consórcio ALUMAR-ALCOA, a Companhia Vale 
do Rio Doce, denominada atualmente de VALE, 
o Centro de Lançamento de artefatos espaciais, 
(Centro de Lançamento de Alcântara - CLA, projetos 
voltados para monocultura no sul e sudeste do 
Estado, projetos voltados para a criação de búfalos 
na baixada maranhense e para carnicultura no litoral). 
E, mais recentemente, a Hidrelétrica construída no 

Visando estes empreendimentos, é construída 
toda uma infraestrura de estradas e rodagens, como 
a estrada de Ferro Carajás e o complexo portuário 

Ponta da Madeira, Terminal do Consórcio Alumínio 
do Maranhão/ALUMAR e o terminal da Ponta da 

projetos prometem o desenvolvimento e a criação 
de milhões de empregos. 

serão apresentadas a seguir), e as promessas 
apregoadas pelo grande capital e pelos governantes 

o nível de desenvolvimento humano (IDH), exclusão 
social, degradação ambiental; pelo contrário, 

Maranhão como um dos piores do país.  
Portanto, faço minha, a seguinte formulação 

dispusesse de toda uma gama de 
políticas e de instrumentos poderosos 
de transformação, como a política de 

farto e barato crédito subsidiado não 
geraram novos excedentes - efeitos 
de encadeamento prospectivos e 
retrospectivos – à dinâmica interna 
com o objetivo de promover um amplo 

de produção existente no estado?

Ou seja, mesmo com uma política subsidiada, 
os efeitos dessa política são residuais, pois ela se 

Manifestou de forma pontual, 

e em alguns poucos setores da 

de óleos vegetais e madeira, sendo 
pouco representativa para o conjunto da 

seja, estes principais instrumentos de 

se restringem ao período de auge dos 

a partir daí (crise dos anos 80) coube 
as forças de mercado dar dinâmica 

se manifestar-se-à no agronegócio da 
soja e do eucalipto. (MESQUITA, 2008, 
p. 9-10).

Dessa forma, considerando o universo das 
atividades, os efeitos desses “Grandes Projetos” 

dinâmico do país e ou para o mercado externo, sem 
preocupação de expansão do mercado local. Além 
do mais, a política macroeconômica dos governos 

âmbito regional, foi a principal ferramenta indutora de 

no Maranhão, em algumas atividades. (MESQUITA; 
PAULA, 2008).

Portanto, o crescimento econômico do Estado 

pecuária, é expressão desse conjunto de fatores de 
ordem política e econômica, com desdobramento 

sociedade maranhense.
O desenvolvimento socioeconômico recente 

no Maranhão é insustentável, tendo por base o 
estudo de algumas variáveis, como a dinâmica 

mudanças importantes estejam ocorrendo com a 

anos noventa. (MESQUITA, 2008).

importante destacar o crescimento da população 

59% da população total, contra 41% da população 

decresceu a 1,64%; no período anterior (1970 e 
2002), era de 2,1% ao ano, contra 1,74% do Nordeste 

é superior à taxa do Nordeste, de 1,45% ao ano, 
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maranhense continua sendo a menor do país.
O crescimento da população urbana e a 

fatores tais, como:

Aumento da migração campo-cidade, 
devido à concentração da terra e da 

produção de alimentos básicos e do 

das políticas agrícolas –notadamente 
as voltadas para agricultura familiar; a 
expectativa de emprego gerada pelo 
programa Grande Carajás na década de 
oitenta; a ausência ou a forma pontual 
como as políticas públicas voltadas ao 
atendimento de demandas básicas – 
saúde/educação – para a área rural. 
(MESQUITA, 2008, p. 23).

A partir destes fatores, começaram a surgir 
núcleos urbanos ou aumentaram os já existentes, 
principalmente no eixo da Ferrovia Grande Carajás, 
favorecendo o aumento do comércio e de alguns 

porém, aumentaram também os problemas com 

saneamento, educação, habitação, segurança, 
trabalho e renda. 

1970 e 2004, há mudanças importantes em vários 

1975/80 e a pior entre 1990/95. O primeiro período 

grande expansão da pecuária no Maranhão;  o 
segundo período é o momento crise da dívida 
externa e o início do processo de redução do Estado 
como indutor dos investimentos economia.

Desempenho da economia maranhense 
nos últimos 20 anos foi de 4,5% ao ano, 
superior à média do Nordeste, de 3,9% 
ao ano. Todavia, é no curso da década 

isto é, 3% ao ano.

Ainda conforme os autores,

Apesar deste desempenho o Maranhão 

uma posição ainda muito modesta na 

termos absolutos R$ 16, 547 bilhões 

0,9 do total do país. Só recentemente 

barreira histórica de 1%, alcançando 

maranhense em relação ao Nordeste, 
nota-se um aumento ainda modesto, 
isto é, salta de 5,2% em 1985 para 

inalterada neste mesmo intervalo, cerca 
de 14% ao ano. [...] Quanto à renda 
per capita do Maranhão, percebe-
se uma curva ascendente ao longo 
do período, seja pela menor taxa de 

crescimento econômico. A taxa média 
de crescimento da renda per capita do 
Maranhão entre 1985/2004 foi de 2,8% 
ao ano, bem superior ao do conjunto 

Contudo, outros estados do Nordeste e 
de outras macro-regiões do país tiveram 
taxas importantes de crescimento em 
igual período. (MESQUITA; PAULA, 
2008, p. 13).

crescimento é devida não só ao setor da pecuária, 
já tradicional, mas também pela soja, eucalipto e 
carvão vegetal, além dos investimentos maturados 
do II PND referentes à extração mineral da região de 

de exportação do país ao longo da década de 1990.

da economia maranhense é direcionado, sobretudo, 
pela dinâmica externa e tem como principal base 
de sustentação algumas commodities vegetais e 
minerais, como a soja, o eucalipto, e os minérios de 

um crescimento estruturante e compatível com a 
realidade da maioria dos trabalhadores da região, 
como agricultura familiar, agroindústria e o turismo, 

E mais grave ainda, é a concentração da terra e 

imediata é a desarticulação do modo de vida das 
famílias atingidas1

formam os povos e comunidades tradicionais2) e a 
degradação do meio ambiente, ocasionada pelo uso 
da pecuária extensiva, a produção da soja e, nos 
anos mais recentes, a produção de carvão vegetal, 
objetivando a fabricação de ferro-gusa.

4 CONCLUSÃO 

As recentes políticas de desenvolvimento 
adotadas no estado do Maranhão, para serem 
reconhecidas numa perspectiva territorial, deveriam 
compreender a biodiversidade existente nos 
variados espaços, o respeito às tradições locais, os 
direitos básicos como saúde, educação, moradia e 
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contrário, há um aumento da concentração da renda 
e da terra e o deslocamento compulsório de povos e 
comunidades tradicionais.

território deve ser percebido a partir de um ambiente 

de desenvolvimento implementado no estado 
do Maranhão, as contradições são dissolvidas e 
ocultadas, objetivando um compromisso territorial 

os interesses macroeconômicos em detrimento dos 
interesses locais e regionais. Ou seja, as políticas 

Dessa forma, entraves importantes precisam 
ser enfrentados na economia maranhense, como 
a concentração da terra e renda, uma precária 
infraestrutura e o baixo nível de investimento, 
pois conforme apresentado, os investimentos no 
Maranhão foram pontuais e seletivos, direcionados 
a setores intensivos de capital, ou para atividades 

constituição de uma política socioeconômica 
estruturante no Estado. 

Além do mais, é preciso avançar, também, 
em termos de participação e articulação política 
dos principais sujeitos locais, pois concordo com 

mesmas limitações e problemas apresentados na 
escala dos municípios (paternalismo, coronelismo, 
patrimonialismo, ingerências político-partidárias, 

políticas públicas conseguirão, de forma isolada, 
mudar a situação socioeconômica vigente.
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NOTAS

1. Composta principalmente pelos povos e comunidades 

pescadores artesanais e outros.

2. Conforme Almeida (2006, p. 66), 

O tradicional nada tem a ver com o 
imemorial. O tradicional não tem a ver 
com a história, com reminiscência, 

sobrou [...] o tradicional é uma cultura, é 
uma maneira de ser.
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