O CAPITALISMO E A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DE EUCALIPTO
NO MARANHÃO
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Resumo
O objetivo desse artigo é analisar o avanço da produção de eucalipto e a atuação da empresa Suzano Papel e
Celulose, no Maranhão. O estado é o quarto maior produtor de eucalipto do país, até 2015, cultivara 214.094
hectares, em 51 municípios, as maiores áreas cultivadas em Grajaú e Açailândia com 45.059 e 35.296 hectares,
respectivamente. Entretanto, observa-se crescente desrespeito as comunidades locais em suas formas de
produção e organização. Tem-se como ponto de partida para análise o avanço do capitalismo para o meio rural e
o papel do Estado à luz de teorias, predominantemente marxistas. Recorreu-se na sequência a estudos para
analisar os incentivos nacionais à implantação da indústria de papel e celulose, a partir da década de cinquenta e
a dados estatísticos para identificar o avanço da área produtiva. Por fim, apresentam-se estudos que evidenciam a
atuação da empresa Suzano e prejuízos socioeconômicos às comunidades locais.

Palavras Chaves: Capitalismo, eucalipto, Maranhão.
Introdução
O capitalismo no Brasil, para continuar a acumulação e a expropriação, tem avançado
para o campo, especialmente nas últimas décadas, caracterizando-se por um movimento
migratório que transforma o espaço pré-existente, atinge comunidades e suas formas
organizativas e produtivas, nesse processo a natureza vai se tornando cada vez mais um
produto

mercadológico.

Intensifica-se,

com

esse

movimento

do

capital,

uma

“industrialização” rural, sustentada pela produção de monoculturas com o propósito de
atender a demanda dos mercados externos.
Essa forma de avanço do capital no espaço rural tem trazido grande preocupação para
uma parte da comunidade cientifica, especialmente, os estudiosos das áreas sociais e
ambientais. Estes procuram compreender, por exemplo, o efeito da expansão do capitalismo
sobre os pequenos agricultores, as terras indígenas, os pescadores, entre outros.
O presente artigo partiu de formulações de Marx e Engels a respeito dessa temática.
Recorreu-se a Gramsci, uma vez que este teorizou a respeito do papel do Estado e suas
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instituições como fundamentais para o avanço do capitalismo em áreas ainda pouco
exploradas; ao geógrafo brasileiro Milton Santos, que esclarece o movimento do capital no
espaço, entre outros pesquisadores do assunto. Do ponto de vista empírico, buscaram-se
dados estatísticos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que evidenciam a
expansão da área produtiva no Estado, entre 2014 e 2015 e estudos já realizados: Paula
Andrade (1997), Gaspar (2010), Ribeiro Junior (2014) e Oliveira (2016), que tentaram
compreender os efeitos do avanço do eucalipto e seus impactos no meio rural, bem como, a
atuação da empresa Suzano junto às comunidades locais. E ainda, consultou-se o
Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão (2014), para identificar
pontos de interesses convergentes entre o Estado e o capital.

A natureza, o espaço e o papel do estado no avanço do capitalismo

O crescimento econômico no capitalismo é causa de riqueza e também de graves
problemas sociais e ambientais. A respeito dos impactos do capitalismo sobre o homem e a
natureza, Marx faz críticas ao efeito da industrialização sobre a degradação do solo e do
trabalhador, a partir do emprego de máquinas na agricultura, nos seguintes termos:
(...) todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte de despojar
não só o trabalhador, mas também o solo; e todo aumento da fertilidade da terra num
tempo dado significa esgotamento mais rápido das fontes duradouras dessa
fertilidade (...). A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a
combinação do processo social de produção, exaurindo as fontes originais de toda a
riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 2006, p. 571).

Engels (1979) chama a atenção para as intenções puramente utilitaristas de
apropriação dos recursos naturais e as consequências drásticas futuras dessa forma de pensar e
de produzir, esclarecendo que o homem não deve vangloriar-se das vitórias sobre a natureza,
uma vez que, para cada conquista, a natureza vinga-se do homem. Para elucidar a constatação,
elaborou uma narrativa histórica a respeito da degradação ambiental devido a produção
mercantil irracional implementada pelo homem sob o domínio do capital que desconsidera as
leis da natureza que amparam os ecossistemas:

os italianos dos Alpes, quando devastaram, na sua vertente Sul, os bosques de
pinheiros, tão cuidadosamente conservados na vertente Norte, nem sequer
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suspeitavam que, dessa maneira, estavam arrancando, em seu território, as raízes da
economia das granjas leiteiras; e menos ainda suspeitavam que assim estavam
eliminando a água das vertentes da montanha, durante a maior parte do ano e que, na
época das chuvas, seriam derramadas furiosas torrentes sobre as planícies
(ENGELS, 1979 p. 224).

Constata-se, contundentemente, que o desenvolvimento do capitalismo exige a
transformação e a degradação da natureza para atender a expansão do capital e, isso tem
ocorrido com amplo apoio de políticas estatais. Quanto a esse aspecto, Gramsci (2001)
formulou que o Estado cria o alicerce necessário para sustentar e revigorar o capitalismo. Já
Santos (2011) contribui com a temática, quando enfatiza a importância do papel
desempenhado pelo planejamento para atender a expansão do capitalismo. Assegura que é
“por meio do planejamento que ocorre a intervenção do Estado e promoção dos investimentos
privados nos diversos locais ainda não explorados” (SANTOS, 2011, p.13).
Harvey (2006) destaca que na expansão territorial o capital impõe certa racionalização
geográfica no processo produtivo e setoriza os espaços, modifica a paisagem local, e, nesse
ínterim, o capitalismo expressa novas contradições, tendo em vista que a expansão geográfica
é dinâmica e dialética. Por isso o capital fixa-se em determinados espaços, mas aos poucos
perde valor e entra em desuso. O que no inicio gerou lucro, transforma-se em prejuízos, sendo
necessária a localização de novos espaços para serem explorados, capitalizados e destruídos.
Acselrad (2010), analisando os efeitos da expansão do capital conclui que os conflitos
foram acirrados a partir dos anos 1990, devido ao contraste que existe entre o uso dos
recursos naturais para o bem comum da humanidade e a exigência destes para promover o
crescimento econômico. Para o autor há “um embate entre projetos, reunindo discursos,
concepções, instituições e práticas diferentes” (ACSELRAD, 2010, p. 109).
Além disso, Acselrad (2010) entende que a “modernização ecológica recusa
regulações políticas; propõe-se a dar preço ao que não tem preço”. Esclarece que o “meio
ambiente” é visto como “oportunidade de negócios”. Dessa forma a natureza que não deveria
ter preço, nem compor mesa de negociação, transforma-se em “categorias importantes para a
competição interterritorial e interurbana; para atrair capitais” (ACSELRAD, 2010, p. 109).
Para Lefebvre (apud, Becker 2001) após a construção do território, o Estado passa a
produzir um espaço político para exercer o controle social, por meio de normas, leis e
hierarquias. No Brasil pode-se dizer que isso foi implantado entre 1965-85, na Amazônia,
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com o objetivo de completar a apropriação física e o controle do território. Esse fato é
observado na distribuição de terras pelo governo federal as quais envolveram grande poder de
barganha, naquele período.
Avalia-se que as teorias de Marx e Engels (2008), Gramsci (2001), Santos (2011),
Lefebvre (1978) e Acselrad (2010) encontram-se ratificadas no Relatório Final do
Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão, produzido pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2014).
Em referência, a Subzona 1.1, na qual estão inseridos os municípios de Açailândia,
Chapadinha, Balsas, Imperatriz, Grajaú, entre outros, para onde avança o agronegócio é
avaliado por essa Empresa que “o custo de oportunidade da preservação da vegetação nativa
tornou-se excessivamente elevado para garantir a conservação destas áreas fora das áreas de
preservação permanente (APPs) ou reserva legal” (EMBRAPA, 2014, p. 62, 63).
Também com o propósito de compreender a atual lógica do capitalismo que avança
em espaços antes relegados economicamente, com o apoio do aparato estatal, Brandão (2009)
chama a atenção da comunidade científica para a necessidade de estudar a expansão do capital
e sua facilidade para migrar entre os territórios. O autor depreende que na lógica da
acumulação, o capital possui natureza tríplice: antagônico, progressivo e contraditório,
movimenta-se geograficamente, de modo simultâneo, caracterizado enquanto ser cego, autoreferido, em busca de autovalorização, e ainda, como ser perceptivo com aguda e refinada
hipersensibilidade discriminadora, sendo capaz de distinguir os espaços de natureza material,
simbólico, institucional, cultural, etc. Para ele, o capital busca tornar-se sujeito (senhor) de
todos e transformar tudo em seu predicado, inclusive o territorio:

movimento (“cego”) do “capital em geral” em busca do mais-valor e a coerção do
processo concorrencial, de enfrentamento da “pluralidade dos capitais” e suas
diversas frações (capital mercantil, bancário, industrial etc) e suas manifestações
espaciais. Investigar a natureza especulativa monetária do capitalismo, marcado pela
incerteza radical e pela instabilidade sistêmica inerente, em que o rentismo e a
dominância financeira prevalecem. Elucidar como o Estado é constitutivo deste
regime privado de economia empresarial, aquilatando o poder de decisão da Grande
Empresa oligopólica, elementos fundamentais para uma teoria das decisões cruciais
de aplicação de capital e da diferenciação de classes e suas hierarquias (BRANDÃO,
2009, p. 4).

Alinhando-se ao pensamento de Marx (2006), Giddens (1991) entende que a
industrialização promove “mudanças ecológicas reais ou potenciais de um tipo daninho que
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afeta a todos no planeta” (GIDDENS 1991, p. 81). Portanto, a partir das formulações de Marx
(2006), Engels (1979), Gramsci (2001), Santos (2011) e Giddens (1991) fica evidente que o
capitalismo tem o apoio dos aparatos estatais para explorar regiões ainda não alcançadas pelo
seu movimento. Ou seja, o capital na busca insaciável por acumulação e para manter elevada
a extração da mais valia, utiliza e domina o Estado. Em termos mais precisos, como esclarece
Farias (2015), há uma “relação dialética”, entre o Estado e o capital, ou seja, apresentam no
movimento contradições, conflitos, mas também, harmonia, afinação, uma vez que o Estado
retrata uma forma de existência e de autonomia relativa, funcionando “tanto como premissa,
quanto como mediação das relações contraditórias de exploração, dominação e humilhação
classistas” (FARIAS, 2015, p. 50). A seguir procuramos evidenciar esse argumento.

O Estado brasileiro e os incentivos iniciais a indústria de papel e celulose

Há diversas teorias sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil que tentam
evidenciar a importância do Estado para a expansão das grandes empresas por todo o
território nacional. Como Santos (1994), avalia-se que,

Compreender uma região [ou um lugar] passa pelo entendimento do funcionamento
da economia ao nível mundial e seu rebatimento no território de um país, com a
intermediação do Estado, das demais instituições e do conjunto de agentes da
economia, a começar pelos seus atores hegemônicos. (SANTOS, 1994, p. 46).

No caso do Brasil, constata-se que o Estado tem grande contribuição nas
transformações capitalistas ocorridas, especialmente a partir dos anos de 1950, no que tange
ao avanço da indústria e de determinados setores, por meio de incentivos fiscais, financeiro e
logístico. De acordo com Joly (2007), por exemplo, o Presidente Vargas objetivava tornar o
Brasil autônomo na produção de papel e derivados, substituindo as importações. Assim, para
alavancar esse ramo, expediu amplas medidas de suporte econômico: isenção de impostos
para aquisição de “máquinas, insumos e ferramentas” do exterior, e estabeleceu “auxílio
financeiro na construção de unidades fabris, no fornecimento de energia elétrica e nas
instalações dos laboratórios de pesquisa” (JOLY, 2007, p. 31).
Joly (2007) aborda também a política do Governo de Juscelino Kubitschek, que
garantiu a expansão e consolidação da indústria de papel e celulose, no país, conforme a
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autora, durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1957, no Plano de Metas (1957-1960),
as indústrias de papel e celulose conquistam forte expansão da capacidade produtiva, pela
conjunção dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e do
capital externo, utilizados para financiamentos. “As principais empresas do setor (herdeiras
do pioneirismo e algumas filiais estrangeiras) se reafirmam no mercado e se tornam grandes
empresas. Assim, começa o processo de oligopolização do circuito, percebido até hoje”
(JOLY, 2007, p. 33).
No caso brasileiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), especialmente durante o plano de metas, foi a instituição governamental que
orquestrou e instrumentalizou apolítica de financiamento e de apoio às indústrias. Conforme
Juvenal (2011):
o Plano de Metas elegia cinco áreas prioritárias para destinação de investimentos e
fixava metas para serem atingidas em cinco anos. Essas áreas eram: energia,
transporte, alimentação, indústria básica e educação. [...] Celulose e papel era um
dos segmentos da indústria de base contemplados no Plano (JUVENAL, 2011, p.3).

Joly (2007) demonstra uma série de medidas governamentais no âmbito legislativo
como incentivo ao reflorestamento e o suprimento de madeira, entre os anos de 1965/68:
Em 1965, é criado o novo Código Florestal iniciam-se, após isso, as atividades de
reflorestamento programado;
Em 1966, estabelece-se o plano de Incentivos Fiscais ao Reflorestamento que
beneficiou a produção de celulose, abatendo tributos sobre as propriedades que fizessem
reflorestamentos;
 Em 1968, o governo criou o Instituto de Pesquisas Florestais (IPEF), em parceria
com Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), a Universidade de São Paulo
e as empresas Champion, Duratex, Rigesa, Suzano e Madeirit traçaram: “técnicas de manejo e
seleção das espécies mais aptas para a produção (onde o eucalipto era uma boa promessa)”.
Todas essas medidas governamentais contavam com recursos do BNDES sendo o
grande interesse estatal o de garantir a produção para atender o mercado externo (JOLY,
2007, p. 34). Na década de 1970, durante o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND),
lançado em 1974, foi instituído o I Programa Nacional de Papel e Celulose, e com isso, o
governo atraiu com maior vigor o capital estrangeiro, combinando capitais privados
nacionais, estatais e externos:
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desse modo, o circuito produtivo de celulose ganha porte para alcançara exportação,
atingida no final dos anos 70, com base no padrão eucalipto(celulose de fibra curta
branqueada).Internaliza-se no país uma estrutura de produção no setor nos moldes
vigentes da indústria mundial, ou seja, com forte concentração de capitais, expressa
pelo grande porte das escalas de produção, alto grau de integração vertical das
empresas com produção própria de madeira e demais insumos, e integração da
transformação industrial e comercialização da produção (JOLY, 2007, p. 35).

Nesse rumo, Madeira (2010) analizando a expansão do capitalismo para a Região
amazônica, a partir da década de 1950, considera que “as tomadas de empréstimos pelo
governo federal, as captações de recursos no exterior através das empresas estatais, assim
como o aumento das benesses às empresas estrangeiras, decorrem essencialmente do próprio
caráter do Estado no Capitalismo” (MADEIRA, 2010).
A partir das informações de Joly (2007), Madeira (2010), Juvenal (2011) e Ribeiro
Junior (2014) confirma-se o pensamento de Santos (1994) no que diz respeito ao Papel do
Estado para a expansão do capital. De fato para a implantação e consolidação da indústria de
papel e celulose no Brasil, os governos atuaram sistematicamente a favor do capital, a fim de
atraí-lo do exterior para incentivar a produção de florestas de eucalipto e pinus. Isso promove
a indústria nacional visando atender a demanda internacional.

A produção de eucalipto no Brasil e conflitos na agricultura familiar: o caso da empresa
Suzano Papel e Celulose no Maranhão
Para Lima (1996), a demanda por eucalipto no Brasil justifica-se pelo fato dessa
silvicultura ser utilizada principalmente para a produção de celulose, carvão e produção de
lenha, constituir a maior parte da madeira utilizada para a geração de energia e por custar
cerca de 87% menos do que a energia oriunda de combustíveis fósseis ou de eletricidade. As
informações da Indústria Brasileira de Árvores corroboram ao destacar que: “o carvão vegetal
é um dos redutores energéticos mais importantes da indústria siderúrgica nacional” (IBA,
2015, p. 40).
De acordo com as informações apresentadas no anuário publicado pela Indústria
Brasileira de Árvores (IBA), no Brasil, há 5,56 milhões de hectares plantadas com eucalipto
“e estão localizados principalmente nos estados de Minas Gerais (25,2%), São Paulo (17,6%)
e Mato Grosso do Sul (14,5%)” (IBA, 2015, p. 28).
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Nas informações estatísticas disponíveis, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a área de plantio de eucalipto no Brasil, cresceu 7%,
entre 2014 e 2015. Em 2014, essa cultura ocupara 6.952.509 hectares, já em 2015, passou
para 7.444.731 hectares. Os estados que tiveram maior expansão nesta silvicultura, no
período, foram: Amapá, com um acréscimo de 523,61%; Paraíba, 173,92%; Alagoas, 36,31%.
O Maranhão acrescentou 3,2% de área nesse período, e ficou na 12ª posição, conforme mostra
a tabela 1, a seguir:
.
Tabela 1- Estados com maior área (ha) de produção de eucalipto no Brasil, 2014/2015
ESTADOS
2014
2015
% ACRÉSCIMO ÁREA
Brasil
6.952.509
7.444.731
7,08
1. Amapá
34.885
217.545
523,61
2. Paraíba
418
1.145
173,92
3. Alagoas
5.213
7.106
36,31
4. Goiás
117.051
133.797
14,31
5. Espírito Santo
247.871
278.444
12,33
6. Bahia
540.648
603.989
11,72
7. São Paulo
872.265
952.884
9,24
8. Sergipe
3.129
3.365
7,54
9. Minas Gerais
1.713.576
1.841.943
7,49
10. Mato Grosso do Sul
886.381
921.404
3,95
11. Rio Grande do Sul
678.956
702.252
3,43
12. Maranhão
207.448
214.094
3,20
Total da área nos Estados
5.307.841
5.877.968
10,74
Fonte: IBGE (SIDRA, 2016)
Nº

Com relação ao Estado do Maranhão, os dados do IBGE (2016) apontam que os
municípios que tiveram maior acréscimo nas suas plantações de eucalipto, entre 2014/15,
foram: Grajaú, que passou de 30.142 para 45.059 hectares (ha), em 2015; Açailândia que
cultivava 28.106 e foi para 35.296 ha e Barra do Corda que antes ocupava 21.130 ha e passou
para 23.390 ha. Constatou-se que até 2015, produziam eucalipto 51 municípios maranhense,
sendo Nova Iorque do Maranhão, o menor produtor, com 5 ha e o maior Grajaú. Os principais
produtos do eucalipto são carvão vegetal, lenha e madeira em tora, conforme tabela 2, abaixo:

Tabela 2 - Municípios com maior área (ha) de produção de eucalipto no Maranhão, 2014/2015
Nº
1.

MUNICÍPIOS
Açailândia

2014
28.106

2015
35.296

% ACRÉSCIMO ÁREA
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25,58

2.
3.

Barra do Corda
Grajaú
Total da área (ha)

21.130
30.142
79.378

23.390
45.059
103.745

10,70
49,49
30,70

Fonte: IBGE (SIDRA, 2016)

Entretanto, o aumento das áreas ocupadas com o avanço do agronegócio, por meio de
incentivos da União e dos governos dos estados, traz conseqüências danosas em termos
ambiental e para diversas comunidades que antes ocupavam essas terras, delas sobrevivam e
desenvolviam-se.
A título de ilustração, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE/PRODS, 2016) demonstram o elevado percentual da área desmatada, até 2015, nas
regiões para onde avança o agronegócio no Maranhão. São, sobretudo, regiões apontadas na
Subzona 1.1 do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão tidas como
“áreas com alto potencial social, dotadas de infraestrutura suficiente para o desenvolvimento
das atividades agrícolas, agropecuárias, florestais, industriais e minerais” (EMBRAPA, 2014,
p. 63).
Jatobá (1978) ao analisar a colonização da Pré–Amazônia Maranhense, depara-se com
outro aspecto danoso. Segundo o autor há um “fechamento” do espaço rural para o pequeno
agricultor, que procura ambiente para se fixar, produzir e melhorar sua qualidade de vida.
Avalia que as áreas de fronteira agrícola, apesar das dificuldades, ainda são, uma alternativa
para a população que não consegue uma empregabilidade nas regiões metropolitanas, já que
essas superam sua capacidade de absorção dessa população que flutua entre campo e cidade.
Porém, com o avanço do capital e maior ocupação das terras, as comunidades perambulam
sem conseguir um lugar onde possa sobreviver.
Paula Andrade (1997), em estudo pontual sobre a implantação de grandes empresas no
Maranhão, aponta outros prejuízos econômicos e sociais causados pela penetração. Para a
autora:
a implantação de projetos como os do Grupo João Santos, da Suzano Papel e
celulose, da MARFLORA vem desestruturar a economia camponesa, porque
atingem o equilíbrio das relações mantidas pelos trabalhadores com os recursos
naturais (PAULA ANDRADE, 1997, p. 50-51).

Gaspar (2010) identifica prejuízos impostos aos pequenos agricultores no Leste
Maranhense pelo avanço do capital, pois “as consequências da derrubada da mata nativa
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direcionaram-se, principalmente, para as famílias camponesas da região que tiveram
desorganizadas suas atividades e ciclos de extração de produtos nativos e criação de animais”
(GASPAR, 2010, p.69).

Enquanto isso, Ribeiro Junior (2014) denuncia que:
[...] na prática, a Suzano a fragmentou os Estudos de Impacto Ambiental (EIA), bem
como os Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) para obter as licenças
necessárias buscando anuviar assim a conexão que existe entre os plantios florestais
(No Maranhão, Tocantins), plantas industriais(no Piauí e Maranhão), eixos
rodoferroviários no Maranhão e terminal portuário em São Luís. [...] Essa
fragmentação dos projetos de desenvolvimento (monoculturas, plantas industriais,
eixos rodoferroviários e terminal portuário) é uma estratégia de mascaramento de
impactos socioambientais em cadeia; impactos esses decorrentes da utilização de
agrotóxicos, venenos, açambarcamento de terras, poluição de corpos hídricos (rio,
riachos,córregos, lagos, lagoas, etc.) (RIBEIRO JUNIOR, 2014, p. 145).

De acordo com informações no sítio da empresa Suzano, esta companhia ao fim de
2015, obteve 41% de ganhos a mais do que o ano de 2014, registrou receita líquida de R$
10.224,3, milhões, 41% maior que a do ano anterior, dos quais R$ 6.603,4 milhões foram
obtidos no negócio de celulose e R$ 3.620,9 milhões referentes ao segmento de papel. Sua
base florestal soma cerca de 1,2 milhão de hectares, sendo 518 mil hectares de florestas
plantadas nos estados de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí, Tocantins,
Pará e Maranhão e aproximadamente de 480 mil hectares são áreas de preservação
(SUZANO, 2015).
Por outro lado, segundo a empresa, é necessário realizar alguns projetos de cunho
social para ajudar as comunidades locais, como o de geração de renda. Dessa forma, a mesma
diz o seguinte:
em relação aos projetos de geração de renda, um dos nossosprogramas é o
Agricultura Comunitária, no âmbito do qual, em 2012, lançamos a etapa
Agrosustentável, na região de Urbano Santos (MA). A iniciativa visa contribuir para
o desenvolvimento das comunidades do Baixo Parnaíba Maranhense. Desde o início
do projeto, 350 famílias de pequenos agricultores foram atendidas, o que soma cerca
de 1.750 pessoas. Duas fases compõem o programa. Uma delas é a Campo Agrícola,
que tem foco no manejo, na organização comunitária, na melhoria da produção e no
mapeamento de canais de escoamento. Neste sentido, só em 2012 foram colhidas
cerca de 26 toneladas de alimentos. A etapa seguinte ocorre na entressafra e
incentiva o plantio de hortaliças, árvores frutíferas e a criação de animais de
pequeño porte, utilizando irrigação e aproveitamento de subprodutos (SUZANO,
2015, p. 83).
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Entretanto, Oliveira (2016) contrapõe o êxito dessa experiência ao discorrer sobre uma
proposta de colaboração entre a Suzano e a comunidade do povoado de Santana, no município
de Urbano Santos. Nesse caso, foi proposta a melhoria da produtividade das culturas de arroz
e feijão, com a implementação de novas técnicas numa área de oito hectares, objetivando
garantir a segurança alimentar das famílias. Mas, o resultado não atendeu as expectativas
iniciais, pois:
[...] a insuficiência do plantio coletivizado e da divisão desigual do produto do
trabalho colaborou, assim, para o agravamento crítico da limitação de acesso ao
alimento já introduzido naquele povoado pela Suzano por meio das suas ações
antecedentes à coletivização da agricultura local. Usando outras palavras, a Suzano
criou condições para que fosse introduzida, a nível social, a insegurança alimentar
em Santana e com o projeto que aparentemente havia sido criado para combatê-la,
tornou-a, pelo contrário, mais intensa (OLIVEIRA, 2016, p. 94).

A partir dos estudos de Jatobá (1978), Paula Andrade (1997), Gaspar (2010), Ribeiro
Junior (2014) e Oliveira (2016) depreende-se que o avanço do capital no espaço rural,
transformando o campo numa indústria agrícola, traz sérios prejuízos socioeconômicos aos
pequenos produtores e camponeses que lá habitam. Seus antigos espaços tornam-se
disputados pelas grandes empresas detentoras de amplo poder político e econômico, que lhes
impõe, direta ou indiretamente, uma desorganização e desestruturação produtiva e de
moradia, colocando em risco a segurança alimentar e, consequentemente, a vida no campo.

Considerações finais

A partir do presente estudo, ficou evidente que o Estado e o capital mantêm uma
relação orgânica, comprovando as formulações de Marx (2006), Engels (1979), Gramsci
(2001), Santos (2011) e Giddens (1991). Farias (2015) confirma essa teoria ao afirmar que
certos marxistas, sejam estruturalistas ou gramscianos deduziram que “o Estado tem vínculos
orgânicos com o capital em geral e com os capitais numerosos” (FARIAS, 2015, p. 89).
E para manter essa relação orgânica a natureza e a nação são desconsideradas e sofrem
graves prejuízos, a primeira é negociada pelo Estado como se fosse mercadoria e, a segunda, é
submetida aos seus ditames impostos pelo capital. Isso fica evidenciado nos estudos
produzidos por Jatobá (1978), Paula Andrade (1997), Gaspar (2010), Madeira (2010), Ribeiro
Junior (2014) e Oliveira (2016), que ao analisarem o avanço do capital por meio do
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agronegócio, percebem a dialética existente nesse processo de expansão que ostenta um
ilusório desenvolvimento. Esses autores vão ao encontro do apelo de Brandão (2009), e
explicitam impactos socioeconômicos nos locais por onde o capital avança, deixando claro
também o elo que fortalece a relação existente entre o Estado e o capital.
Dessa forma, demonstrou-se que o avanço do capital no campo apresenta um aparente
desenvolvimento, alardeado em dados estatísticos e propagandas audiovisuais. Mas, ao se
buscar com maior profundidade os resultados, observam-se efeitos contraditórios que carreia
na expansão do capitalismo no campo maranhense. O cultivo do eucalipto materializa várias
dessas contradições.
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