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Introdução 

O atual momento de desenvolvimento das forças produtivas leva a uma série de 

repercussões na organização espacial e do trabalho. O espaço é organizado de maneira a 

atender de forma mais eficaz possível demandas do atores hegemônicos, assim como o 

trabalho tende a ser reorganizado para otimizar a base técnica. Desta forma, procuramos 

entender como acontecem estas relações na atividade agrícola moderna, principalmente na 

produção de soja, que busca na renovação da base técnica uma forma de ampliação da 

quantidade produzida, voltada para o mercado externo, o que leva a novas requisições de 

quantidade e qualificação da força de trabalho, o que tem repercussões na organização 

espacial. O estado de Mato Grosso aparece neste contexto como o principal estado produtor 

de soja do Brasil e onde o nível tecnológico aplicado na produção é bastante elevado. 

Estes novos requerimentos com relação à força de trabalho são analisados no 

presente estudo com ênfase no mercado de trabalho formal, levando em consideração 

principalmente as informações obtida através da análise dos trabalhadores computados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego na base de dados RAIS (Relação Anual de Informações 

Sociais), elaborada pelo mesmo. A partir da RAIS pudemos obter informações detalhadas 

quanto à quantidade de trabalhadores empregados na produção de soja no estado de Mato 

Grosso, ao seu grau de instrução e nível de renda, das quais serão citadas aqui nossas 

conclusões, bem como uma breve discussão teórica a respeito das relações entre técnica 

trabalho e espaço. 

A agricultura Moderna em Mato Grosso 

A partir da década de 70, buscando aumentar a escala de produção ou a compra 

de terras baratas para iniciar o cultivo, produtores de soja da região Sul migram em direção 

ao Centro-Oeste do país. 

A agricultura moderna encontrou no estado de Mato Grosso baixas resistências. 

As principais atividades, até os anos 70, eram a pecuária extensiva, o arroz e alguns 

produtos extrativistas. Como modernização da agricultura compreendemos o aumento 

intensivo do uso de técnicas, tanto organizacionais quanto em forma de objetos técnicos 
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como máquinas, insumos, etc. Além disso, tem como objetivo principal o lucro, a 

acumulação, especializando-se em geral em um ou dois produtos. Nesse sentido, as duas 

principais características são as transformações nas relações de produção, que passam a 

ser estritamente capitalistas, além de uma estreita relação com a indústria (BRUM, 1988). 

A modernização aumenta, portanto, a produtividade do trabalho, aumentando a 

mais-valia, procurando reduzir os custos de produção e superar as antigas contradições 

entre capital e latifúndio, que antes eram vistas como “reserva de capital”. Assim, a terra 

torna-se fundamental na geração de renda (BRUM, 1988). 

Com o sucesso da produção agrícola moderna na região Centro-Oeste os 

produtores passaram a organizar o espaço de forma a facilitar a elaboração de sua atividade 

de maneira mais racional. Assim, novas estradas são abertas, novas cidades são criadas e 

antigas são reestruturadas, cadeias produtivas são formadas, implicando na utilização de 

mão-de-obra mais qualificada e em pouca quantidade, quase sempre trazida de fora de 

região. 

A agricultura moderna passa a organizar sua produção de forma particular, 

aglutinando ao processo produtivo objetos técnicos cada vez mais avançados no decorrer 

do tempo, novos conhecimentos, ações e objetos científicos e informacionais. Este sistema 

produtivo, apoiado em sua larga base técnica, ao se instalar em uma nova área tende a 

modificar fortemente sua organização espacial. Para sua plena instalação, não são 

necessárias apenas as novas máquinas agrícolas, mas infra-estrutura, serviços 

especializados, e os novos agentes devem ser capazes de produzir estas condições. Ou 

seja, um novo quadro de objetos, formas e ações se compõem e, embora o sistema técnico 

seja semelhante globalmente, em cada local esta relação se dará de forma particular, 

condicionada pela organização espacial, histórica e cultural precedentes. 

Dentre as novas ações necessárias para que o sistema produtivo seja eficiente, 

o trabalho na produção agrícola e o suporte técnico e científico são os aspectos mais 

significativos. Desta forma, nos propomos tratar como se organiza o trabalho em atividades 

agrícolas modernas, particularmente na soja, inserida no chamado meio técnico-científico-

informacional, e de que forma isso repercute e/ou é condicionado pela organização espacial 

de uma determinada área. 

Consequentemente, estão ocorrendo significativas transformações no processo 

produtivo da agricultura moderna do Centro-Oeste. A modernização da agricultura não 

avança horizontalmente, regiões são excluídas do processo, enquanto outras, mais 

distantes espacialmente, se modernizam de maneira acelerada. Esta transformação do 

processo produtivo leva a uma série de transformações também na organização do trabalho. 

O estado de Mato Grosso aparece hoje como um dos grandes expoentes de modernização 
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agrícola do Brasil, sendo o maior estado produtor de uma das culturas de maior importância 

no cenário nacional, a soja. Sem dúvida, o estado apresenta condições naturais propícias, a 

exemplo da luminosidade, temperatura, pluviosidade e especialmente relevo, em termos de 

imensas áreas planas, como as chapadas, que favorecem economias de escala. Por outro 

lado, o tipo de mão-de-obra presente no território não favorecia a formação de um mercado 

de trabalho adequado para as novas atividades. 

Que requisições novas em termos de organização do trabalho e especialização 

do trabalhador o elevado nível técnico da nova atividade impõe? Como são atendidas estas 

requisições? Até que ponto os lugares são reestruturados em função das novas técnicas 

aplicadas às novas atividades e da presença de um novo tipo de força de trabalho? 

A produção de soja se apresenta distribuída principalmente ao longo dos 

principais eixos de escoamento do estado, que são: a Br. 163, a Br. 364, a Br. 158 e a 

região sudeste do estado, tendo com centro Rondonópolis, que serviram de base para a 

escolha dos municípios que foram utilizados para a nossa análise, formando uma extensa 

área de estudos, tornando impossível sua exposição detalhada no presente texto, bem 

como a exposição dos dados analisados, que podem ser encontrados em Arruzzo (2004). 

Relações teóricas entre técnica, trabalho e espaço 

Ao nos propormos entender as relações entre reestruturação produtiva e técnica, 

transformações espaciais e organização do trabalho, devemos apontar algumas questões 

teóricas como principais. Em primeiro lugar devemos entender a importância da questão 

técnica para a compreensão do espaço geográfico. Em seguida tentamos compreender 

como a organização do trabalho aparece neste contexto. Mas, o tema principal, e que deve 

ser transversal a todas as questões é o espaço geográfico, como se constrói e participa a 

partir das relações entre técnica e trabalho. 

Quando procuramos refletir sobre a importância da técnica, duas perguntas são 

inevitáveis: o que é a técnica? Qual sua real importância para um estudo geográfico? Ou 

melhor, qual sua importância em um estudo que tenta relacionar espaço e trabalho? 

Se considerarmos, como Ellul, que a técnica não é composta apenas de objetos 

técnicos, mas também de ações técnicas, principalmente no que concerne à organização da 

produção, e se procuramos entender como se organiza o trabalho em atividades agrícolas 

modernas, como a soja e o algodão, e como isso repercute no espaço e é condicionado pelo 

mesmo, então as contribuições de Ellul são de fundamental importância, já que transformam 

e ao mesmo tempo corroboram as abordagens precedentes do tema. Ou seja, o trabalho é 

técnico não apenas por estar relacionado a objetos técnicos, a máquinas, mas é técnico em 

si. A ação é técnica, a organização da produção e do trabalho é técnica, o trabalho é 
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técnica, mesmo o científico. Ou seja, a compreensão do sistema técnico, suas significações, 

objetivos e condições, é essencial para a análise do trabalho. 

Ellul (1968) nos parece de extrema importância para abordar o tema técnica, por 

ser um de seus grandes teóricos, mas há que se fazer algumas ressalvas e comentários. 

Ellul (1968) atribui à técnica uma importante autonomia, considerando seu domínio e 

determinação sobre o homem e seu desenvolvimento inevitável e irreversível. Lima (2001), 

a respeito desta visão quase animada de técnica que nos apresenta Ellul, comenta que para 

o autor “as tecnologias carregam consigo um número de consequências positivas e 

negativas, não importando como e para que são utilizadas” e ainda “as pessoas tornam-se 

condicionadas por seus sistemas tecnológicos. Independente de se acreditar que as 

tecnologias são boas ou más, elas continuarão seu curso fazendo o que sempre fazem: 

subjugando a humanidade” (LIMA, 2001, p.4). 

É a sociedade quem condiciona, ou melhor, são determinados agentes, 

pertencentes a classes sociais, que condicionam a criação, objetivos, usos e, muitas vezes, 

conseqüências das técnicas. Mas, o estado das técnicas também se impõe às classes 

sociais, já que não deixa de ser condição histórica para todos. Assim, concordamos com 

Marcuse (1999, p.74), quando este nos diz que a tecnologia é “ao mesmo tempo, uma forma 

de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do 

pensamento e padrões de comportamento dominantes, um instrumento de controle e 

dominação.” 

Mas, por outro lado, não podemos retirar das formas toda e qualquer 

potencialidade, mesmo sendo elas fruto de uma sociedade, e que, apenas será 

implementadas, interessam aos objetivos de determinados agentes, 

“Não mais se pode ver as formas como desprovidas da 

força de criar ou de determinar relacionamentos. Como um 

resultado de outro sistema de relações , em uma outra 

Temporalidade e em uma outra Totalidade- em poucas palavras, 

num sistema diferente de determinações-, elas tornaram-se 

dotadas da força de gerar novos relacionamentos.” (SANTOS, 

2003, p. 186) 

As formas, portanto, condicionam ações e, em alguns casos, provocam efeitos 

que não eram esperados pelos agentes que a implementam e utilizam. 

Como elemento de compreensão do espaço, consideraremos os sistemas 

técnicos um conjunto de objetos, formas, que atuam na organização espacial, condicionados 

pelos elementos já existentes no lugar, históricos, sociais e mesmo técnicos, e que se 
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tornam também um elemento condicionante. Somado a isso, ou melhor, inseparável das 

formas, das quais as técnicas são parte, estão as ações, que criam as formas e as têm 

como condição (Santos, 1999). Quanto mais técnico, artificializado, é o sistema de objetos, 

tanto mais o será o de ações. Neste sentido, o trabalho aparece como atividade 

centralmente estruturadora do espaço. A partir do trabalho o homem transforma o espaço, 

produz espaço. Segundo Santos, “a noção de trabalho e a de instrumento de trabalho são 

muito importantes na explicação geográfica, tanto ou mais do que no estudo dos modos de 

produção” (1999, p.46). Desta forma, a maneira como se relacionam técnica, trabalho e 

espaço parece fundamental no estudo geográfico. 

A princípio devemos esclarecer o que entendemos por trabalho, que aqui será 

sempre entendido como trabalho livre, assalariado, como mercadoria. Ou seja, livres no 

sentido de poder vender sua força de trabalho (mercadoria) e de não dispor dos meios 

necessários à sua realização. Ou seja, “um mercado de trabalho pressupõe a ausência de 

propriedade em dois sentidos: o trabalhador não estar vinculado a um proprietário como um 

material componente da produção, nem poder controlar propriedade e, portanto, suas 

própria chances de garantir uma existência fora do mercado de trabalho. O trabalhador não 

pode ser propriedade de alguém nem possuir propriedade.”(OFFE, 1995, p.72). É deste 

trabalho que falamos aqui, da mercadoria trabalho, que vem compor o mercado de trabalho, 

compra e venda desta mercadoria. 

As transformações no processo produtivo têm como conseqüências no mundo 

do trabalho processos múltiplos. Como sintetiza Antunes (1996, p.28), "houve 

desproletarização do trabalho manual, industrial e fabril; heterogeneização, 

subproletarização e precarização do trabalho. Diminuição do operariado industrial tradicional 

e aumento da classe-que-vive-do-trabalho”. Ocorre basicamente o que o autor chama de 

"heterogeneização, complexificação e fragmentação do trabalho". Verifica-se, 

simultaneamente, uma maior intelectualização da mão-de-obra, principalmente em trabalhos 

manuais, e uma subproletarização e precarização do trabalho expressa pelas suas 

condições informal e temporária. 

Mattoso (1995) considera que a partir da revolução industrial, com o 

questionamento ou mesmo ruptura do compromisso social e dos padrões de organização da 

produção e do trabalho anteriores, que privilegiavam levemente os trabalhadores, o trabalho 

é transformado, e se encontra na defensiva. Esta nova fase do trabalho aparece, para o 

autor, com duas faces: 

• em decorrência dos novos requisitos tecnológicos, o trabalhador 

assumiria uma nova figura, com maior escolarização, maior participação no 

processo produtivo e de forma mais polivalente, ou seja trabalhos qualificados, e 
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com certas garantias no emprego. 

• Em consequência de uma série de questionamentos dos direitos e 

conquistas dos trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores se inseriria de forma 

funcional, mas não competitiva nas novas relações. Este trabalhador viveria sobre o 

fantasma constante de uma série de inseguranças: no mercado de trabalho, no 

emprego, na renda, na contratação e na representação do trabalho. 

O trabalho, portanto, sofre intensas transformações devido aos avanços 

tecnológicos em mudanças organizativas realizadas pelos atores hegemônicos visando a 

ampliação da acumulação. Por um lado, o trabalho assalariado produtivo se torna menos 

necessário numericamente, devido ao aumento da presença de trabalho morto. Por outro 

lado, as novas requisições técnicas exigem cada vez mais trabalho qualificado, para 

maximizar o uso do trabalho morto. Associado a isso, nota-se o constante questionamento 

dos direitos trabalhistas e a presença constante do subemprego e de uma insegurança 

constante no emprego. 

Consideraremos, como Weber, racionalidade como “a extensão dos domínios da 

sociedade submetidos aos critérios de decisão racional” (HABERMAS apud SANTOS, 1999, 

p.230) e, concordaremos com Santos, quando este nos diz que a racionalização do meio 

material consistiria em criar condições que facilitassem a realização das ações racionais 

(1999, p.232). O autor vai ainda além, “essa realidade do “espaço racional” não seria 

possível sem que a técnica se desse tal como ela hoje se dá, isto é, como “técnica 

informacional””2 (SANTOS, 1999, p.232). 

Através da informação materializada no território, associada a ações igualmente 

informacionais, o espaço funciona de forma racional, ou seja, o espaço facilitaria o 

acontecimento de ações racionais, que visam alcançar os objetivos dos atores 

hegemônicos, procurando eliminar ao máximo o aleatório. Quanto maior for a busca 

intencional de se tornar competitivo mundialmente, mais os agentes tenderão a racionalizar 

o espaço, através principalmente da introdução de objetos técnicos e informacionais. Este 

tipo de relações ocorrerá no campo, principalmente onde há especialização agrícola, com 

aparato técnico altamente relacionado à ciência, incluindo “o campo modernizado em uma 

lógica competitiva que acelera a entrada da racionalidade em todos os aspectos da vida 

produtiva” (SANTOS, 1999, p.242). Ainda, segundo o autor, o mundo rural procura eliminar 

tudo o que for imprevisto, visando conhecer os efeitos de cada gesto, assegurando assim 

uma maior produtividade, buscando permanentemente maior precisão. A produção se torna 

dependente da técnica e da informação, sem a qual nenhum trabalho que gere renda será 

possível. 
                                                           
2 As aspas e o grifo são do autor da citação 
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Mas, os objetos técnicos que permitem a organização do espaço de forma a 

facilitar a realização destas atividades são caros, restringindo o acesso aos mesmos. Assim, 

ocorre ainda “uma produção limitada de racionalidade, associada a uma produção ampla de 

escassez” (SANTOS, 1999, p.245). 

Além de ressaltar que nem todos têm possibilidade de organizar o espaço de 

forma racional, Santos considera também que não acontece a presença de uma 

racionalidade única. Sempre associada à racionalidade dominante, estarão as contra-

racionalidades. Ou seja, outras racionalidades existem, e elas se encontrariam 

principalmente “entre os pobres, os migrantes, os excluídos, as minorias” e ainda “entre as 

atividades marginais, tradicional ou recentemente marginalizadas; e de um ponto de vista 

geográfico, nas áreas menos modernas e mais “opacas”, tornadas irracionais para os usos 

hegemônicos”(SANTOS, 1999, p.246). 

No conceito de espaço racional, trabalhado acima, com base nas idéias de 

Milton Santos, ficam claras as relações entre modernização técnica e organização do 

espaço. Para aumentar a competitividade, ou seja, a partir de interesses da classe 

dominante, objetos técnicos cada vez mais avançados são criados e, principalmente, são 

largamente utilizados pelos atores hegemônicos. Para que a intenção de aumentar os 

lucros, aumentar a acumulação, seja alcançada, é necessário o espaço ser organizado de 

forma a facilitar ao máximo estas relações. O meio material deve passar a ser composto de 

objetos técnicos cada vez mais relacionados à ciência e à informação. Mas, a racionalização 

do espaço não pode ocorrer sem que sejam intrinsecamente relacionadas a ela ações 

igualmente racionais. Dentre estas ações, os trabalhadores assalariados são, na atividade 

que procuramos entender, agentes fundamentais para o seu sucesso. 

Em seu livro “Por uma outra Globalização”, Santos nos indica a presença no 

campo do chamado meio técnico-científico-informacional: 

“Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, 

com a humanização e mecanização do espaço geográfico, uma 

considerável mudança de qualidade, chegando-se, recentemente, à 

constituição de um meio geográfico a que podemos chamar de meio 

técnico-científico-informacional, característico não apenas da vida 

urbana mas também do mundo rural, tanto nos países avançados 

como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. É desse 

modo que se instala uma agricultura propriamente científica, 

responsável por mudanças profundas quanto à produção agrícola e 

quanto à vida de relações.” (SANTOS, 2000, p.88). 

 A competitividade a nível global exige o aumento dos implementos técnicos, 
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buscando ampliar a produtividade aos níveis mais elevados possíveis. 

Modernização da agricultura e trabalho 

As questões levantadas anteriormente, procurando abordar as relações teóricas 

entre técnica, transformações na organização do trabalho e do espaço, à primeira vista, 

podem parecer pouco relacionadas com o meio rural e mais indicadas para o urbano. 

Apenas à primeira vista. Na realidade, a tecnificação e a modernização da atividade agrícola 

acabam se tornando mais intensas que a do meio urbano, devido à sua adaptação mais 

fácil. Os novos fixos se instalam encontrando menores resistências que nas cidades, onde 

tempos passados perduram constantemente na paisagem. O meio rural se transforma, e em 

muitos lugares as relações sociais no campo também se modernizam, tornando-se 

capitalistas. 

Em seu livro “Por uma outra Globalização”, Santos nos indica a presença no 

campo do chamado meio técnico-científico-informacional: 

“Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, 

com a humanização e mecanização do espaço geográfico, uma 

considerável mudança de qualidade, chegando-se, recentemente, à 

constituição de um meio geográfico a que podemos chamar de meio 

técnico-científico-informacional, característico não apenas da vida 

urbana mas também do mundo rural, tanto nos países avançados 

como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. É desse 

modo que se instala uma agricultura propriamente científica, 

responsável por mudanças profundas quanto à produção agrícola e 

quanto à vida de relações.” (SANTOS, 2000, p.88). 

A competitividade a nível global exige o aumento dos implementos técnicos, 

buscando ampliar a produtividade aos níveis mais elevados possíveis. 

Para Graziano da Silva (1998) a culminância do processo de modernização da 

agricultura, sendo entendido como modificação da base técnica da produção agrícola, é a 

própria industrialização da agricultura. A natureza passa a ser subordinada ao capital, o que 

“liberta o processo de produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a 

fabricá-las sempre que se fizerem necessárias” (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p.3). Este 

processo, que para o autor se inicia por volta da década de 70, ocorre quando a agricultura 

deixa de basear seu crescimento na constante expansão das áreas cultivadas. A partir daí, 

os agricultores passam a importar tratores e fertilizantes, buscando aumentar sua 

produtividade. Mas, a grande transformação realmente ocorre, para o autor, quando a 

“indústria para a agricultura” e a indústria de transformação de produtos agrícolas são 
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internalizadas. A agricultura passa a ser industrializada, mas além disso, começa a ser um 

elo na cadeia industrial, o que caracteriza o que Graziano da Silva chama de complexo 

agroindustrial (CAI) brasileiro. Assim, a agricultura não pode mais ser entendida apenas 

considerando-se os nexos internos da atividade agrícola, “trata-se agora de uma dinâmica 

conjunta da indústria para a agricultura-agricultura-agroindústria” (GRAZIANO DA SILVA, 

1998, p.26). 

Todavia, o autor deixa claro que o processo de modernização agrícola 

apresentado conserva bases antigas, tendendo a aumentar ainda mais a concentração da 

produção e manter a concentração fundiária. Além disso, o autor também aponta para um 

“inegável processo de proletarização” (GRAZIANO DA SILVA, 1998. p.166) no campo. 

Ainda, segundo o autor, os usos de fertilizantes e defensivos agrícolas aumentam a procura 

por trabalhadores não-qualificados na época da colheita, intensificando, portanto, o emprego 

temporário, já que em outros momentos da produção esta mão-de-obra deixa de ser 

necessária (GRAZIANO DA SILVA, 1982, p.30). 

Segundo Singer (1979), é conhecido que o capital só consegue dominar uma 

atividade separando o produtor direto dos seus meios de produção; assim, é inevitável que a 

penetração do capitalismo na agricultura brasileira separasse o trabalhador da terra, 

transformando-o em assalariado. O empregador necessita de uma quantidade constante de 

assalariados, enquanto que o trabalhador necessita de uma renda constante para se 

reproduzir, acrescentando: 

“apesar de tudo isso, a proletarização do trabalhador rural no Brasil, 

não redunda na multiplicação dos assalariados permanentes nas 

fazendas mas na transformação da maioria dos colonos, parceiros e 

moradores em trabalhadores diaristas ou “volantes”, como são 

comumente conhecidos” (SINGER, 1979, p.2) 

tal fato corrobora a tese de que a entrada do capitalismo no campo intensifica o trabalho 

temporário. 

Burbach e Flynn (1982) apontam, dentre as consequências do crescente uso de 

tecnologias na agricultura, dois exemplos de impactos. O primeiro seria o uso abusivo de 

produtos químicos sobre a saúde dos trabalhadores, contaminando também as águas de 

lagos e rios, além de residentes vizinhos. Segundo os autores, na América Central, entre 

1972 e 1975, houve 40 mortes registradas devido diretamente ao uso de pesticidas, e os 

médicos indicavam que os números não registrados tendiam a ser muito maiores. O 

segundo exemplo de impacto seria o desemprego causado pelo uso intensivo da 

mecanização. Um dado de 1973, da Organização Internacional do Trabalho, calculava que 

então, na América Latina, o uso total de tratores levava à substituição de , no mínimo, 2,5 
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milhões de trabalhadores (1982, p.164). Os autores apontam também que, no Brasil, a 

produção de soja em 1960 já utilizava intensivamente capital, e tinha sua produção quase 

totalmente mecanizada, o que “levou dezenas de milhares de trabalhadores para as fileiras 

de desempregados” (1982, p.164). Com estes dados percebemos que, mesmo em seu 

momento de surgimento, quase embrionário, a modernização da agricultura já é causadora 

de intensos impactos no trabalho. 

Martins (1991), como outros autores citados acima, aponta a necessidade do 

capital de, para se expandir e reproduzir, ter que separar o trabalhador da terra, expropriar, 

pois a riqueza só é gerada através da subjugação do trabalho. “Na medida em que o 

trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, mediante o salário, os frutos de seu 

trabalho aparecerão necessariamente como frutos do capital que o comprou, como 

propriedades do capitalista” (1991, p.50). Associada à expropriação está a exploração do 

trabalhador, que precisa obedecer às leis de mercado, e não suas próprias necessidades. O 

autor também reforça que a modernização no campo, associada à incorporação de 

tecnologia, dispensa mão-de-obra. 

Sampaio e Ferreira (1997) novamente apontam para o crescimento de trabalho 

temporário e o aumento da instabilidade do emprego como principais consequências da 

penetração do capital na agricultura. Os trabalhadores permanentes passam a ser muito 

poucos, ocupariam principalmente cargos de direção (administradores, cabos, etc.) e se 

sujeitariam a prestar serviços diversos. 

Ianni (1979), ao tentar analisar as mudanças nas relações de produção e o 

proletariado rural, identifica três períodos da história política do trabalhador agrícola: o 

trabalho escravo, o lavrador e o proletariado rural. O processo de mutação entre o trabalho 

escravo e o proletariado não foi nem harmônico, nem generalizado, nem rápido. Isto apenas 

ocorre quando a cidade se sobrepõe ao campo. Para o autor, este processo não é apenas 

consequência da separação do trabalhador da terra, não apenas em decorrência das 

condições econômicas, mas quando a isso se combinam as modificações dos valores 

culturais e padrões de comportamento, de forma individual e coletiva. 

Santos (2003)3 considera as formas, enquanto ferramenta do capital, como 

capaz de condicionar relacionamentos. No mundo rural, as formas causam diversas 

conseqüências. Em primeiro lugar, uma modificação da base técnica, na agricultura, é 

sempre seguida de modificações na propriedade da terra, além de provocar alterações nos 

processos de comercialização tradicionais, criando condições para a instalação de 

                                                           
3 Texto publicado originalmente na década de 1970. 
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empresas multinacionais e impondo um novo ritmo tanto nas trocas, quanto na produção. 

Com relação às transformações da base técnica na agricultura4 e o trabalho no México 

“cinco por cento dos agricultores produziram 54% do produto agrícola 

total e foram responsáveis por 80% do aumento na produção agrícola 

entre 1950 e 1960. o número de trabalhadores rurais sem terra 

aumentou de 2,3 milhões em 1950 para 3,3 milhões em 1960; o 

número médio de dias de trabalho caiu de 194 para cem durante o 

mesmo período e sua renda real reduziu-se de 68 para 56 dólares” 

(SANTOS, 2003, P.191) 

em outras palavras, o autor, utilizando o exemplo mexicano, enfatiza que o incremento 

tecnológico agrícola tem como conseqüências na mão-de-obra redução do número de 

trabalhadores e aumento da exploração do trabalho. 

Assim, como efeito geral da modernização agrícola sobre o trabalho trataremos a 

expropriação do trabalhador, ou seja, a transformação do trabalhador agrícola em 

proletariado rural, em assalariado, aumento da exploração do trabalho rural, uma 

modificação em todas as relações que envolve este trabalhador, inclusive cultural e aumento 

do desemprego e redução da quantidade de trabalho necessário. Estes impactos tratados 

são, em geral, os que ocorrem com a entrada da agricultura moderna, mas e depois? O 

agricultor que se torna trabalhador assalariado é quem vai trabalhar na produção moderna? 

Quais funções pode ocupar? Quais os requerimentos de mão-de-obra da nova agricultura? 

É o que tentaremos responder. 

A organização do trabalho formal na agricultura moderna em Mato Grosso 

A modernização agrícola, representada neste estudo pelo o cultivo de soja, não 

acontece de forma homogênea e nem se encontra igualmente distribuída pelo território. A 

expansão da fronteira tecnológica da soja ocorre em manchas, buscando as vantagens 

comparativas dos lugares, que possibilitem a ampliação do lucro. 

Segundo Santos (2003), o mundo hoje, diferente de no passado, se encontra 

completamente descoberto, sobre todos os espaços o homem já tem, no mínimo, 

conhecimento, o que não deixa de ser uma forma de ação sobre o mesmo. A partir daí o 

mundo se torna completamente compartimentado. A apropriação, pelo capital, de 

determinada área depende, em geral, de sua capacidade de fluidez, os espaços se tornam 

importantes por sua velocidade. Esta fluidez é dependente tanto de estrutura técnicas que a 

permitam, quanto de questões políticas, públicas e privadas. Santos ainda nos diz que: 

                                                           
4  Durante o texto o autor chama a transformação da base técnica de Revolução Verde.  
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“Criam-se, paralelamente, incompatibilidades entre velocidades 

diversas; e os portadores das velocidades extremas buscam induzir 

os demais atores a acompanhá-los, procurando disseminar as infra-

estruturas à desejada fluidez nos lugares que consideram 

necessários para a sua atividade. Há, todavia, sempre, uma 

seletividade nesta difusão, separando os espaços da pressa 

daqueles outros propícios a lentidão, e dessa forma acrescentando 

ao processo de compartimentação nexos verticais que se superpõem 

a compartimentação horizontal, característica da história humana até 

data recente” (SANTOS, 2000:84). 

O autor nos indica assim que a modernização, os espaços que se tornam fluidos 

não são necessariamente contínuos, podendo estar entrecortados por espaços de lentidão, 

de atraso. Os espaço onde o cultivo de soja se dissemina não são, tampouco, contínuos. 

Sendo esta produção uma atividade moderna, podemos portanto tratar suas áreas de 

expansão como os lugares onde os atores tentam implementar, e mesmo impor, a rapidez, 

enquanto que os lugares onde ela já se encontra consolidada, como espaços, 

provavelmente, mais fluidos do que lentos. 

Através de dados analisados, principalmente da RAIS (ARRUZZO, 2004), 

podemos inferir que, apesar de pouco significativa numericamente, a presença de 

trabalhadores com alto e médio nível de escolaridade e de renda é encontrada em todas as 

regiões produtoras de soja do estado, porém mais intensamente nas regiões de ocupação 

mais antiga pela soja, a exemplo do Sudeste de Mato Grosso e da região próxima à 

Chapada dos Parecis. Na realidade, como vimos anteriormente, a necessidade de 

qualificação do trabalho não é para todas as funções, pelo contrário, as funções que 

necessitam desta são sempre mais restritas que as outras que não necessitam, o que se 

relaciona com os salários mais altos que estes trabalhadores tendem a receber, e que os 

produtores provavelmente procuram evitar. 

A modernização da base técnica, as modificações na organização espacial e a 

racionalização do espaço com base em determinadas ações, além de necessitarem de uma 

mão-de-obra que atenda seus requisitos, muito provavelmente não fazem sentido sem ela. 

Para a otimização da base técnica é necessário que haja no trabalho um mínimo de 

conhecimento do sistema técnico envolvido, mesmo não tendo este trabalhador nível técnico 

nem superior, sendo apenas familiarizado com a base técnica. Neste sentido, os produtores 

da região estimulam a migração de sulistas e do Sudeste do país, dando preferência por 

estes migrantes na escolha de seus funcionários, principalmente nas funções que 

necessitam de alguma qualificação que são, em geral, permanentes, portanto com maior 

possibilidade de serem os representados nos dados anteriores. 
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Assim como a modificação da base técnica e da organização do espaço conduz, 

de certa forma, a um novo perfil do trabalhador rural, tal fato certamente levará a 

modificações no espaço. A concentração da população nas áreas urbanas é evidente, 

mesmo dos trabalhadores do campo. O trabalhador qualificado, principalmente aquele em 

grande parte oriundo das regiões Sul e Sudeste do país, cria uma série de demandas nas 

cidades médias que estimulam o comércio e serviços e devem contribuir para a grande 

concentração de população empregada nestes setores. 

Além disso, a criação de habitações passa a ser diferenciada. O trabalho de 

baixa qualificação, por ser em grande parte temporário, constrói formas espaciais de pouca 

duração, como as favelas, ou habita áreas deterioradas, estando intensamente sujeito a 

novas migrações. Já o trabalhador qualificado, tende a construir ou levar a construção de 

habitações fixas e de qualidade mais elevada, buscando encontrar padrões parecidos com 

os de sua terra de origem. No caso das migrações sulistas, é muito comum encontrarmos 

esta tendência de forma clara, em diversos municípios onde se fundam Centros de 

Tradições Gaúchas, a exemplo do relatado por Haesbaert (1997), no oeste baiano. 

Mas a necessidade de mão-de-obra qualificada também pode levar ao 

surgimento, no local, de meios de criar a qualificação profissional. Dos seis 

estabelecimentos que ministram cursos de ensino médio profissionalizante do estado em 

agropecuária, cinco estão situados nos municípios com grande produção de soja. Do total 

de matrículas realizadas no ensino médio profissionalizante na agropecuária cerca de 60% 

estão também nesses municípios, estando os outros 40% concentrados na capital do 

estado. Já existem 8 estabelecimentos de ensino superior em municípios com grande 

produção de soja, dos 15 do estado, além de 7 cursos de pós-graduação regulares na 

região. 

Assim, percebemos que as novas relações de produção, nos municípios 

estudados, levam ao surgimento de um novo perfil do trabalhador rural em atividades 

modernas. O trabalho agrícola deixa de ser quase em sua totalidade de analfabetos, com 

salários em grande parte inferiores a um salário mínimo. O trabalho na agricultura moderna 

deve ser composto por trabalhadores que consigam, através de um uso mais adequado da 

base técnica, apresentar maior produtividade possível e extrair o máximo de lucros para o 

produtor, sendo importante que este trabalhador no mínimo, já tenha tido contato com estes 

equipamentos. A presença do trabalho de nível superior e técnico indica, mais ainda, que as 

atividades intelectuais de pesquisa, administração e organização do processo produtivo 

ganham importância. Este fato também aparece nos salários, onde já notamos a presença 

de alguma importância dos salários altíssimos para o padrão agrícola, nas regiões de soja.
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Portanto, em todas as regiões que estudamos do estado de Mato Grosso, com 

algumas variações, percebemos que, na agricultura moderna, tendo a soja como carro 

chefe, há uma tendência a maior qualificação do trabalhador agrícola, para que o elevado 

nível tecnológico possa ser otimizado. Esta tendência, resultado de uma reorganização 

espacial devido a reorganização da base técnica, também causa repercussões no espaço. 

Considerações Finais 

No início do presente trabalho nós fizemos as perguntas que norteariam todo o seu 

desenvolvimento: como se organiza o trabalho nas atividades agrícolas modernas? Que 

novas requisições em termos da organização e do nível de escolarização do trabalho o 

elevado nível tecnológico impõe? Até que ponto os lugares são reestruturados em função do 

conjunto de técnicas e da força de trabalho de uma atividade moderna? Neste momento é 

imprescindível que retomemos alguns debates em torno destas questões fundamentais. 

Ao partirmos do princípio de que as técnicas são sempre fruto de uma 

determinada sociedade, aceitamos então que elas, as técnicas, só têm sentido se 

atenderem as necessidades de alguns de seus atores que, no momento atual de nossa 

sociedade, dificilmente deixará de ser o aumento da acumulação dos agentes hegemônicos. 

Quando nos referimos então às repercussões da modernização tecnológica da agricultura, 

estamos nos referindo, em verdade, a uma série de repercussões no âmbito produtivo, 

derivadas da materialização dos interesses de alguns agentes sociais, ou seja, não nos 

referimos unicamente aos efeitos de um conjunto de objetos, mas sim aos efeitos de um 

conjunto de ações de uma parte da sociedade. Apesar dos objetos técnicos possuírem 

realmente efeitos na organização do trabalho e do espaço, estes efeitos, analiticamente, 

podem ser considerados, em última instância, efeitos de uma série de ações dos atores 

sociais que detém poder econômico, não sendo assim a técnica, de forma alguma, 

independente. 

A modernização tecnológica da agricultura se insere, neste contexto, como 

resultante de uma série de ações dos produtores em busca de um aumento de 

produtividade como alternativa para o incremento da quantidade produzida, não sendo mais 

viável basear o crescimento da produção unicamente no aumento da área produzida. Neste 

sentido, o produtor investe em maquinário agrícola e insumos, tornando as atividades 

agrícolas assim organizadas dependentes da indústria e, principalmente, de empresas 

multinacionais que comandam a produção e a venda destes artefatos. 

Às ações destes agentes, que instalam um conjunto de técnicas de elevado 

nível, visando ampliar sua acumulação, se seguem uma série de outras ações, que também 

contribuem no sentido de modificar a organização espacial, mas como? 
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A este conjunto de ações descritas anteriormente, podemos facilmente chamar 

de racionais, nos baseando no conceito de Weber, onde a racionalidade se refere às ações 

que caracterizam a forma capitalista de realização das atividades econômicas, e “a extensão 

dos domínios da sociedade que se acham submetidos aos critérios de decisão 

racional”(HABERMAS, apud SANTOS, 1999). Para Santos (1999, p.234-247), as ações 

racionais necessitam de uma materialidade e, quando as técnicas, presentes nas coisas e 

nas ações, facilitam o acontecimento das ações racionais em um determinado lugar, 

configura-se um espaço da racionalidade. As combinações entre materialidade, objetos 

técnicos, e ações, levam à configuração destes espaços racionais. Devido ao alto grau de 

intencionalidade presentes nos objetos no momento atual, o autor considera que quanto 

mais artificializado for o espaço, mais este tenderá a configurar um espaço da racionalidade. 

Os objetos e as ações técnicas inscritas no espaço favorecem o acontecimento das ações 

racionais de forma mais eficaz, tendendo a eliminar o aleatório e as contra-racionalidades, 

presentes nos atores que se guiam por uma lógica independente. 

Segundo Santos, 

 “o campo modernizado é o lugar das monoculturas e das 

novas associações produtivas, ancoradas na ciência e na 

técnica e dependentes de uma informação sem a qual 

nenhum trabalho rentável é possível (...) cria-se, 

praticamente, um mundo rural sem mistérios onde cada 

gesto e cada resultado deve ser previsto, de modo a 

assegurar a maior produtividade e a maior rentabilidade 

possível”(Santos, 1999 p.242-244) 

O advento deste espaço racional está presente nas áreas estudadas de Mato 

Grosso na constante incorporação de infra-estrutura, na busca de alternativas de 

transportes e, principalmente, na artificialidade presente nas atividades agrícolas e nos 

serviços e comércio relacionados a ela. A racionalidade do espaço vai ainda além, 

encontrando-se presente nas ações dos atores hegemônicos que norteiam a organização 

espacial, principalmente a partir da incorporação de técnicas, e nas ações do trabalhador 

que participa desta atividade, tendo de adquirir um comportamento racional, para otimizar o 

uso das técnicas. 

Antunes (2000) identifica, no momento atual de desenvolvimento das forças 

produtivas, tendências à intensificação do ritmo de trabalho, ao aumento de sua 

precarização, parcialização e terceirização, ampliação do trabalho intelectual e uma maior 

imbricação da ciência no processo produtivo. 
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Mattoso (1995, p.71-120) também considera que os padrões atuais de 

organização da produção modificam o trabalho em duas direções distintas, uma apontando 

para uma maior qualificação do trabalhador, para que este possa lidar com o novo padrão 

tecnológico e outra que caminharia na direção do questionamento de uma série de direitos e 

conquistas dos trabalhadores, principalmente da grande maioria de trabalhadores que se 

inseriria de forma funcional mas não competitiva nestas novas relações. 

As reflexões do presente trabalho, devido a dificuldade de obtenção de dados, 

apenas abrangeram a parte da mão-de-obra que se insere competitivamente no mercado de 

trabalho, que são os que vêm a compor, em sua maioria, os dados da RAIS. Neste quadro, 

identificamos a tendência, relatada pelos autores acima, de uma maior qualificação da força 

de trabalho, sendo este trabalhador que participa da construção do espaço da racionalidade, 

através da realização de ações racionais. 

Embora tenhamos identificado esta presença do trabalhador qualificado, com 

salários mais elevados e condições de produção do espaço mais privilegiadas, sabemos 

que este quadro é restrito. A desqualificação, precarização e o desemprego se fazem 

presentes, e embora não tenhamos dados que o comprove, podemos inferir que seu número 

deve ser muito mais elevado que o da força de trabalho privilegiada pela regularização de 

sua condição. Este é o trabalhador que, em geral, é utilizado em funções temporárias, com 

baixa ou nenhuma exigência de qualificação. É o trabalhador que migra em busca de 

emprego e é aproveitado durante a colheita no carregamento de caminhões e ensacamento 

das sementes, por exemplo, e que, acabado o serviço, em grande parte não encontra 

condições para se territorializar no local, e deve novamente migrar. Estas cidades médias 

relacionadas à produção de soja, em geral, restringem os espaços das contra-

racionalidades, dos atores que não são beneficiados com a racionalidade dominante e, que 

podem criar situações e espaços das contra-racionalidades (Santos, 1999). Mesmo quando 

estes trabalhadores excluídos procuram as periferias das cidades no intuito de territorializar-

se, esta já está em grande parte ocupada com a produção de soja, que chega aos limites do 

urbano (BERNARDES, 2004). 
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