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Introdução 

O processo de criação constante de inovações, de cuja administração depende a 

valorização relativa dos lugares, levando à exacerbação das especializações produtivas e 

implicando na reestruturação do território, constitui um dos traços mais marcantes da 

contemporaneidade. Com a introdução de novas tecnologias modificam-se as relações de 

trabalho, ocorrendo a redução da participação dos custos do trabalho no total dos custos da 

produção. 

É nesse contexto de emergência de novos padrões tecnológicos, a partir da dinâmica 

de reprodução do capital, que podemos compreender a reestruturação do espaço produtivo 

que vem se configurando nas áreas de expansão da agricultura moderna no cerrado do 

centro-oeste brasileiro, as novas relações de trabalho emergentes nessa fronteira do capital 

e a nova organização da sociedade. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é reconhecer a inovação através de sua 

materialização na forma de técnica e suas implicações na reestruturação do território e nas 

alterações das características da força de trabalho, particularmente no diz respeito às novas 

estruturas do trabalho assalariado, às novas formas de subordinação, buscando identificar, 

por outro lado, as condições do trabalho informal, suas fragilidades e incertezas, sua 

mobilidade e desterritorialização permanente. Nossa intenção é fazer uma leitura que não se 

limite ao nível material, buscando perceber como a técnica altera sentidos e as 

possibilidades das pessoas. 

1. Crise da modernidade e desenvolvimento técnico 

Comentando a crise da modernidade, Gorz sustenta que a mesma indica a 

necessidade da modernização de modernizar-se. Nessa crise a racionalidade econômica se 

expressa na transformação técnica, significando produzir mais e melhor em menos tempo, 

permitindo economizar, ou seja, “movimentar os fatores de produção da maneira mais eficaz 

possível”(GORZ, 2003:15). 

O capitalismo contemporâneo vem passando por transformações profundas geradas 

com a revolução científico-tecnológica, onde se destaca o papel do conhecimento como 
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principal força produtiva, produzindo-se “novas simbioses de articulação entre produção, 

infraestrutura e superestrutura produzindo novos atores e relações sociais; uma nova 

configuração da sociedade do conhecimento, informatizada, que transforma concepções de 

trabalho e estilos de vida, gera novos padrões culturais, novas relações entre trabalho e 

lazer” (Maciel, 1999: 211). 

As técnicas, fruto do trabalho, combinam-se em determinados momentos e lugares e, 

na fase da modernidade radicalizada que vivemos hoje, em que os fatores de modernização 

se aceleram, em que sob o signo do avanço da ciência produziu-se um sistema de técnicas 

comandado pela informação, constituem verdadeiro sistemas que aceleram o processo 

histórico e ganham novo poder, onde dominam os princípios da seletividade e da 

hierarquização vinculados aos lugares dotados de técnicas hegemônicas (Santos, 1996). Se 

há permanências, também há destruição de tempos, significando aumento da desigualdade. 

Entretanto a modernização, associada à inovação, ultrapassa o âmbito da 

acumulação capitalista e, como assinala Ribeiro (2002), contrapondo-se ao pensamento 

único, em sua fisionomia contemporânea a inovação encontra-se em toda parte levando-se 

em conta que modernidade não significa simplesmente avanço do capitalismo, incorporando 

também os homens lentos, categoria valorizada por Santos (1994). 

O sistema ideológico que justifica a modernidade radicalizada levando a pensá-la 

como o único caminho histórico, acaba impondo certa visão da crise e a incorporar as 

soluções para a mesma, como se a crise fosse igual para todos e receita também. 

Wallerstein (2001) interpreta a crise do capitalismo histórico como uma crise 

estrutural, tendo como traço fundamental o fato de que quase tudo já está mercantilizado, 

quase todos os domínios antes intocados já foram penetrados, sendo fundamental analisar 

as proporções da crise e em que direção aponta. O processo de racionalização, 

fundamental para o capitalismo, promoveu a inovação tecnológica e procurou eliminar todas 

as barreiras à expansão eficiente da produção. Entretanto, “a ênfase na racionalidade da 

atividade científica serviu para mascarar a irracionalidade da acumulação incessante” 

(Wallerstein, 2001:74). 

Para Heller (1999) o fenômeno conhecido como crise da modernidade também se 

vincula a formações estruturais e não pode ser eliminado porque faz parte da própria vida 

moderna, na melhor das hipóteses pode ser manejado para evitar danos irreparáveis. Assim 

sendo, a modernidade pode significar grandes possibilidades como também grande ônus. 

Gorz (2003) assume que não se trata simplesmente de uma crise econômica, mas de 

uma crise da utopia no sentido de visão do futuro que vem alimentando as sociedades 
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industriais há dois séculos e que hoje desmorona, já que acenava para a possibilidade da 

superação da injustiça, da penúria e do mal-estar a partir do desenvolvimento das forças 

produtivas e da economia e do domínio da natureza, que dariam, a partir do trabalho, 

valorização e reconhecimento como parte do processo de emancipação. 

O autor aponta para a necessidade de mudar de utopia, de não nos submetermos 

àquela que se esvai, para sermos capazes de perceber o potencial de liberação que as 

transformações contêm e apreender seu sentido. Para ele o que interessa é a necessidade 

de modernizar os pressupostos da modernidade, pois a crise que aflora é a crise da 

racionalidade econômica, da estreiteza de seus limites. 

Milton Santos (2000) nos fala do papel da ideologia na disseminação e aceitação da 

globalização, apontando para a necessidade de analisar seus princípios, linhas de força e 

fraquezas, para pensar as mudanças e criar as condições para efetuá-las, salientando que 

as mudanças virão dos de baixo, dos países pobres, pois são os que têm necessidade de 

mudanças. 

Ribeiro, alerta para o fato de que a crise “impõe a perda de certezas e a dor dos seus 

custos em vidas e esperanças, mas também são portadoras de oportunidades de 

repactuação, mesmo que violenta e dramática, das relações societárias”, uma repactuação 

democrática que reconheça a pluralidade de sujeitos sociais, a resistência das classes 

populares, numa agenda que não separe políticas econômicas e políticas sociais (RIBEIRO, 

2000:12). 

O arranjo social moderno valorizava o trabalho e foi a via de acesso à cidadania, seja 

pela extensão dos direitos cívicos e políticos, seja pela conquista de novos direitos, mas 

hoje, em função do modelo de desenvolvimento técnico científico, como também do modo 

como as sociedades estão organizadas, o destino do trabalho está comprometido, 

ocorrendo o aumento do desemprego estrutural e da erosão dos direitos, conduzindo 

parcela substancial dos trabalhadores à perda do estatuto de cidadania (BOAVENTURA 

SANTOS, 1999). Tal situação se agrava nos países periféricos e semi-periféricos, onde os 

fatores da exclusão são mais contundentes, não podendo o trabalho sustentar a cidadania. 

Vivemos uma fase de permanente revolução tecnológica em que a criação de 

riqueza é inversamente proporcional à criação de emprego, em que a automação substitui a 

mão-de-obra, “em que a concentração e centralização do poder tecnológico, político e militar 

em poucas mãos e países, como jamais se viu na história, dá lugar a uma globalização a 

partir de cima como exclusão social crescente” (Segrera, 1999). Nesta direção reconhece-se 

a importância de traduzir a ação territorializadora da técnica no cerrado matogrossense, a 

nova fronteira de difusão espacial do capitalismo, bem como suas repercussões no mundo 

do trabalho. 
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2. Centro-Oeste: uma nova fronteira do capital 

A fronteira do capital no cerrado do Centro-Oeste a partir dos anos 70 se caracteriza por 

uma nova racionalidade econômica, pela constituição formal e institucional de novas 

mediações políticas, pela criação do novo vinculado à expansão dos mercados, induzindo à 

modernização e novas concepções de vida (MARTINS, 1996). 

 O avanço dessa fronteira no Centro-Oeste significa desencontro de temporalidades 

históricas e reproduz a mesma estrutura econômica socialmente injusta responsável pela 

organização do conjunto do território brasileiro (MACHADO, 1992). 

 No início dos anos 70, com o objetivo de abastecer os centros urbanos e de 

incentivar a exportação de produtos não tradicionais, o governo brasileiro colocou em ação 

programas que se constituíram no sustentáculo do desenvolvimento que se iniciava no 

Brasil Central, desencadeando uma política que visava o aumento da produção e da 

produtividade em atividades agropecuárias e que se vinculava ao Programa de Corredores 

de Exportação. 

 A criação de infraestrutura para o desenvolvimento da agropecuária regional se deu 

com a criação de instrumentos como o PRODOESTE e o POLOCENTRO (1975), que 

previam a ocupação racional dos cerrados e seu aproveitamento em escala empresarial 

com apoio no crédito favorecido. 

A terra barata nos anos 70 facilitou os investimentos, os incentivos concedidos pela 

SUDAM as linhas especiais de crédito criadas pelo governo para estimular a ocupação dos 

grandes espaços vazios nas áreas de fronteira agrícola, atraíram os investidores, 

aproveitando as condições naturais favoráveis que o cerrado apresentava para o cultivo de 

commodities como a soja, a exemplo da temperatura, da distribuição das chuvas, da 

luminosidade e da topografia, apresentando imensas áreas planas e contínuas que 

favoreciam economias de escala, embora os solos necessitassem de correção. 

Tais condições naturais constituíam vantagens competitivas a nível do mercado 

internacional. Nesse sentido, o cerrado constituía uma significativa fronteira para a ciência e 

a tecnologia, onde coexistiam interesses diversos de ordem econômica e política que 

envolviam as escalas local, regional, nacional e planetária (BERNARDES, 2004). 

Um dos aspectos fundamentais na compreensão da expansão da fronteira do capital 

no atual tempo histórico é o reconhecimento da importância do trabalho. Nos anos 70 e 80 o 

desencontro dos tempos históricos põe em conflito populações locais, povoados pobres, 

antigos posseiros e grandes grupos econômicos, desenvolvendo-se mecanismos de vendas 

das terras e deslocamento em direção aos centros urbanos ou em busca de terras livres 

mais adiante. Nessa fase vai se formando um novo mercado de trabalho, ao mesmo tempo 
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que grileiros, especuladores, grandes proprietários e empresa vão organizando o espaço da 

produção agrícola moderna. 

A tendência migratória se instala, seja deslocando os grupos sociais para além da 

fronteira ocupada, seja recebendo novos contingentes imigratórios de outros estados. O 

mercado de trabalho que se constitui é o que dá sentido ao novo processo de ocupação do 

território, exigindo certa mão-de-obra especializada, mais familiarizada com as novas 

técnicas, que vai constituir o trabalho formal, além de certa quantidade de mão-de-obra não 

qualificada, formadora do informal, mais sujeita à migração. Assim, o trabalho passa a ser 

formado por uma diversidade de grupos sociais e de relações sociais específicas que 

sustentam os vínculos de trabalho. 

 

Tabela I: 
População Total e Variação segundo Unidades da Federação - Centro-Oeste Resumido. 1970, 1980, 1991 e 

2000 

U. F. 1970 1981 1991 2000 Variação 70/2000 (%)

Goiás 2.414.325 3.125.354 4.012.562 4.994.897 106,89 

Mato Grosso 598.879 1.134.230 2.022.524 2.498.150 317,14 

Mato Grosso do Sul 998.211 1.393.019 1.778.741 2.075.275 107,92 

Total 4.011.415 5.652.603 7.813.827 9.568.322 138,53 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 

 

Os dados da tabela I mostram o crescimento populacional dos principais estados do 

Centro-Oeste Resumido. Entre 1970 e 2000 Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

acusam um crescimento da ordem de 138,53% da população, destacando-se Mato Grosso 

com uma variação total de 317,14%. Neste conjunto cabe ressaltar as aceleradas taxas de 

crescimento da população de Mato Grosso na década de 70, situadas em torno de 6,59% ao 

ano, passando a 5,4% nos anos 80 e a 2,37% entre 1991 e 2000, taxas muito superiores às 

dos demais estados. 

Nesse conjunto é o setor urbano o grande receptor desses incrementos, cujos 

valores em Mato Grosso alcançam níveis um pouco inferiores aos demais estados, embora 

sempre crescentes, em torno de 38,8% em 1970, de 57,7% em 1980 e de 73,0% em 1991, 

alcançando 79,4% em 2000. 

A tabela II revela a participação dos volumes migratórios no crescimento total da 

população, recebendo a região entre 1970 e 1996 um total de 2.774.714 migrantes, com 
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maior concentração na década de 80. O estado de Mato Grosso acolheu os contingentes 

mais expressivos, principalmente nos anos 80, correspondendo a 541.743 imigrantes. 

 

Tabela II 
Volumes de Migração segundo Unidades da Federação - Centro-Oeste Resumido 1970, 1980, 

1991, 2000 

U. F. 70/80 80/91 91/96 

Goiás 308.196 518.147 288.648 

Mato Grosso 325.804 541.743 150.421 

Mato Grosso do Sul 291.766 262.615 87.374 

Total 925.766 1.322.505 526.443 
Fonte: Extraído de Cunha, J . M. P. "A migração no Centro-Oeste brasileiro no período 1970/96: 
o esgotamento de um processo de ocupação. Campinas, 2002 

 

A tabela III mostra a procedência dos imigrantes de Mato Grosso no período, vindo o 

maior contingente do Paraná, correspondendo a 34,5% na década de 70, a 30,4% nos anos 

80, baixando para 17,3% entre 1991 e 1996. A participação dos migrantes oriundos de 

Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Nordeste 

também é muito expressiva. 

Tabela III 

Origens dos Imigrantes de Mato Grosso: 70/80, 81/91, 91/96 (%) 

U. F. 70/80 81/91 91/96 
PR 34,5 30,4 17,3 
GO 13,2 9,4 13,2 
SP 12,8 11,8 10,7 
MS 10,8 12,6 12,8 
MG 9,7 4,5 4,3 

RS/SC 7,9 9,9 8,4 
NE 5,0 9,4 13,1 
RO 1,1 5,6 10,4 

Fonte: Extraído de Cunha, J . M. P. "A migração no Centro-Oeste brasileiro no período 

1970/96: o esgotamento de um processo de ocupação. Campinas, 2002 

  Nas microrregiões sojíferas de Mato Grosso, como Parecis, Alto Teles Pires, 

Tangará da Serra, Primavera do Leste e Rondonópolis os chefes de famílias imigrantes se 

inserem prioritariamente nas atividades ligadas à agricultura nos anos 70 e 80 e, em 2º 

lugar, nas atividades urbanas, como o comércio e serviços. 

3. Padrões tecnológicos e novas territorialidades na fronteira matogrossense 
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No bojo das grandes transformações gestadas na economia mundial, a modernização 

e (re)estruturação do espaço traduzem os impactos da revolução científico-tecnológica 

informacional. Portanto, o espaço se organiza através de uma produção calcada no 

conhecimento e na informação, que constituem a base da maior produtividade da nova 

acumulação. 

Um dos traços característicos da contemporaneidade é que a ciência, a tecnologia e a 

informação constituem a base da produção do espaço e da sociedade, passando os lugares 

a diferenciar-se por sua diferente capacidade de oferecer rentabilidade às inversões em 

função de condições de ordem técnica e organizacional. Mudam as vantagens comparativas 

naturais, substituídas pelas vantagens comparativas artificiais, a aceleração da competição 

entre lugares resulta no envelhecimento rápido dos lugares e do patrimônio técnico. 

Imensas áreas são descaracterizadas afim de exercer uma função que lhes foi atribuída por 

uma nova ordem fundada na acumulação de capital. 

Nesse contexto emerge a importância do estudo e do conhecimento do território. O 

território matogrossense, hoje domínio da soja e de outras produções agrícolas modernas, 

de complexos agroindustriais, de redes técnicas, de fluxos de circulação de capital, 

transporte, mão-de-obra, de relações sociais densas, de vínculos com o comércio 

internacional, cresce e se expande, estando o funcionamento dessa sociedade vinculado 

aos arranjos territoriais derivados de determinados mecanismos de ordenamento. 

Em seu crescimento e expansão se identifica cada vez mais com o comércio 

internacional, conhecendo mudanças que resultam de relações internas e externas cada vez 

mais complexas e que necessitam da regulação do Estado. A fluidez e a velocidade 

decorrentes das técnicas da informação, que articulam as demais técnicas, produzem 

lugares novos, com novos conteúdos. Entretanto, o território também pode ser definido nas 

suas desigualdades, em função da seletividade dos lugares pelo capital. 

Quando afirmamos que o arranjo espacial resulta em boa parte do processo de 

seletividade do capital, estamos dizendo que o nível local e o regional oferecem tanto as 

condições de adaptação como de resistência à expansão do processo produtivo, ocorrendo 

o processo de (re)estruturação com a participação de ações políticas que contribuem para 

alterar a dinâmica local/regional. 

A soja conquista o cerrado 

A expansão da soja em Mato Grosso, assim como as transformações decorrentes da 

mesma na esfera econômica, política, social, cultural e espacial, concentraram-se em curto 

espaço de tempo. Entre 1985, quando ocorre o primeiro “boom” da soja, e 2002, a produção 

foi incrementada em 1.814,44 %, detendo em 2002 a posição de estado maior produtor do 
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país, com um total de 11.702.165 toneladas, o que corresponde a 27,78% do país, que 

produziu nesse ano 42.124.898 toneladas. 

Apesar do significativo aumento da área colhida, a magnitude da difusão espacial é 

inferior aos índices detectados para a produção, registrando, no mesmo período crescimento 

de 1.166,98%, o que revela tendência à aplicação de elevado nível técnico no sistema 

produtivo, já que o rendimento médio apresentou variação no período em torno de 51,11%, 

com valores médios aproximados de 3.060 kg/ha. 

Tabela IV 

 Municípios maiores produtores de soja, área colhida e rendimento-MT (2002). 

Município Produção (ton.) Área Colhida (ha) Rendimento (kg/ha) 
Sorriso 1.482.000 475.000 3.120 
Campo Novo do Parecis 900.000 300.000 3.000 
Sapezal 871.781 293.052 2.974 
Primavera do Leste 686.400 220.000 3.120 
Diamantino 657.436 220.542 2.981 
Nova Mutum 585.000 195.000 3.000 
Lucas do Rio Verde 572.400 180.000 3.180 
Tapurah 570.000 190.000 3.000 
Campos de Júlio 456.486 152.162 3.000 
Itiquira 408.000 136.000 3.000 
Total 7.189.503 2.361.756   
Fonte: IBGA, PAM - Produção Agrícola Municipal.  
 

A tabela IV revela a magnitude da produção nos dez municípios maiores produtores 

de soja de Mato Grosso em 2002, totalizando 7.189.503 toneladas, ou seja, 61,44% da 

produção do estado, destacando-se Sorriso como o maior produtor, com 1.482.000 

toneladas, seguido de Campo Novo do Parecis e Sapezal, respectivamente com 900.000 e 

871.781 toneladas. 

As maiores áreas, em geral, correspondem aos detentores das maiores produções, 

participando o conjunto com 61,76% da área ocupada do estado, apresentando elevados 

índices de rendimento médio em torno de 3.000 kg/ha. 

A obtenção de maior rendimento hoje consiste na qualidade do conhecimento e da 

informação, apontando para a importância da ciência e da técnica no processo de 

organização do território, redefinindo os espaços tradicionalmente utilizados no processo 

produtivo. 

Se essa região econômica não possui a totalidade das condições naturais adequadas 

à produção da soja, fonte geradora de novas atividades, entretanto apresenta os 

ingredientes essenciais para participar com sucesso dos atuais fluxos de atividade 
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econômica. As práticas que garantem os diversos projetos nessa fronteira do capital, 

implicam numa reorganização do espaço segundo as novas exigências, passando a 

apresentar maior conexão com unidades de pesquisa, como a EMBRAPA, a Fundação Mato 

Grosso e as Universidades, com a mão-de-obra qualificada, aproveitando as possibilidades 

que as novas tecnologias de comunicação oferecem, o que evidencia a eficiência da 

iniciativa privada, com capacidade de alto nível de manipulação racional do meio ambiente. 

O que possibilitou a superação das barreiras naturais foi a inovação mecânica, a 

físico-química e a biológica, que possibilitaram o aumento da velocidade de circulação do 

capital. Assim, os avanços alcançados no rendimento médio resultam da utilização de 

variedades geneticamente adequadas às condições de cada parcela do cerrado, que se 

situou em torno de 164.000 toneladas em 2000, de insumos em termos de fertilizantes e 

agrotóxicos, além do uso de máquinas e implementos modernos, que contribuem para 

ampliar a escala de produção. Este aspecto constitui um diferencial importante para a 

produção do estado, constituindo uma das vantagens comparativas que a região oferece, 

correspondendo a essa escala significativo nível de concentração da terra e, 

conseqüentemente, do capital. 

Tratando-se de inovações técnicas, destaque especial deve ser dado ao plantio direto 

que se expandiu nos anos 90 na áreas de cultivo de soja, constituindo uma alternativa de 

combate à erosão. Cabe destacar ainda a importância da irrigação na agricultura moderna, 

que permite obter 3 safras por ano, diminuindo a ociosidade da terra, máquinas e outros 

equipamentos agrícolas, gerando mais emprego, circulação de capital e, conseqüentemente, 

maior arrecadação de impostos. Em termos de aviação agrícola, as áreas mais dinâmicas 

possuem hoje uma das maiores e mais novas frotas de aviões, dotada da melhor tecnologia 

e dos melhores profissionais. 

Como resultado da disposição de maior acesso aos instrumentos tecnológicos, vai 

sendo construído um território econômico, onde a valorização do preço da terra é evidente 

em função da expansão do agronegócio, vinculando-se esses valores ao retorno da 

rentabilidade da atividade agrícola. 

Do ponto de vista da técnica, pode se afirmar que a soja produzida no cerrado 

brasileiro compete no mesmo nível de igualdade com o mercado mundial, o que amplia a 

inserção do local no processo de globalização, processo que se intensifica com o aumento 

da demanda global, reestruturando a dinâmica produtiva local/regional. 

4. Algumas reflexões sobre técnica e trabalho na agricultura moderna 

Não é possível estudar o desenvolvimento econômico de uma região, em um 

determinado marco histórico, sem analisar o trabalho e as condições exigidas dele para por 
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em ação as forças produtivas. A partir do conhecimento do nível técnico utilizado, é 

necessário conhecer as características da força de trabalho, quantitativa e qualitativamente, 

que a técnica necessita, em sua dimensão espacial. Para dar conta de sua valorização, o 

capital necessita de força de trabalho em quantidades adequadas, além das qualificações 

requeridas pelo processo produtivo. 

Kupfer (UFRJ), em artigo publicado na Folha de São Paulo de 18/01/04, comenta, com 

base nos dados do IBGE que, considerando os 10 setores da economia brasileira, o setor 

agropecuário foi o que mais perdeu vagas em função de mudanças tecnológicas totalizando 

8.980.000 postos de trabalho entre 1990 e 2001, eliminando o setor de exportações 

1.425.104 vagas. No esmo período a produtividade do trabalho cresceu 5,12% ao ano. 

Entretanto, as tendências apontam continuidade do processo de modernização e redução 

do pessoal ocupado no setor agropecuário, que hoje representa 26% do total, muito superior 

aos valores detectados nos países desenvolvidos, em torno de 6% a 7%. 

4.1. Os trabalhadores assalariados permanentes 

A partir desse quadro geral de referência, impõe-se analisar o perfil do trabalho 

assalariado nos dez municípios maiores produtores de soja de Mato Grosso. 

Tabela V 

Vínculos empregatícios na produção de soja / cereais nos 10 maiores municípios produtores 

de soja, MT – 2002.  

Município 
Produção 

(ton) 
N° de 

trabalhadores
Hectares por 
trabalhador  

Sorriso  1.482.000 768 618 

Campo Novo do Parecis 900.000 617 486 

Sapezal 871.781 542 540 

Primavera do Leste  686.400 1.163 189 

Diamantino  657.436 362 609 

Nova Mutum 585.000 456 427 

Lucas do Rio Verde 572.400 287 627 

Tapurah  570.000 196 969 

Campos de Júlio 456.486 133 1.144 

Itiquira  408.000 517 263 

Total 7.189.503 5.041 468 

 Fonte: RAIS e IBGE 
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Na tabela V pode-se observar que os dez municípios maiores produtores de soja e 

cereais em Mato Grosso empregam um número relativamente pequeno de trabalhadores 

com vínculo empregatício, devendo-se destacar Sorriso, o maior produtor, com apenas 768 

trabalhadores. Primavera do Leste mantém o mais elevado número de vínculos e talvez a 

explicação esteja no fato de ser também um dos maiores produtores de algodão, atividade 

que exige mais mão-de-obra. Os municípios Lucas do Rio Verde, Tapurah e Campos de 

Júlio se destacam por apresentar o menor número de empregados com vínculo. 

O número de hectares de soja por trabalhador contribui para ilustrar o pequeno 

número de empregos com vínculo nas atividades agrícolas modernas o que se vincula ao 

elevado nível técnico utilizado, destacando-se Campos de Júlio com 1.144 ha por 

trabalhador e Tapurah com 969. O conjunto de municípios, que produz 7.189.503 toneladas 

de soja numa área de 2.361.756 ha, emprega apenas 5.041 trabalhadores, cabendo 468 

hectares para cada trabalhador. 

É interessante observar que exatamente os dois municípios que apresentam 

proporcionalmente à sua produção maior número de empregos, Primavera do Leste e 

Itiquira, situam-se no sudeste, área mais antiga e consolidada da soja. 

Vale destacar a importância da condição do trabalho formal, baseada na relação 

salarial, que assegura direitos em doenças, acidentes, aposentadorias, 13o salário, férias 

remuneradas, etc., permitindo uma participação mais ampla na vida social e no consumo. 

Apesar de integrados, esses trabalhadores vivem a integração num processo de 

subordinação, podendo-se distinguir facilmente uma estratificação complexa no seu interior, 

com níveis educacionais e de renda extremamente variáveis. 

Entretanto, ao falarmos de trabalhador assalariado permanente, ou seja, com carteira 

assinada, nesta região, podemos pensá-lo em termos de um executor de trabalho 

qualificado, significando um trabalhador mais “estabilizado”, de hábitos regulares que 

apresenta um modo de vida em relação com certas necessidades do capital, ocupando 

espaços diferenciados dos da mão-de-obra temporária em termos de habitação, consumo 

coletivo, instrução, distrações, etc. (Gaudemar, 1981). 

As diferenciações internas percebidas na graduação entre os assalariados 

permanentes, vinculadas à posição ocupada na condição de assalariado formal, em termos 

de cargo, nível de instrução e renda, lhes confere certa identidade social, aspirando cada 

estrato um movimento de promoção cada vez maior, seja alcançando novas posições, 

ampliando garantias, etc. Tais condições implicam níveis diferenciados de habitação, de 

consumo, de educação e lazer. 
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No atual sistema técnico agrícola passa-se de um tempo marcado por um ritmo 

submetido ao controle ostensivo ao tempo do controle remoto, onde para a obtenção de 

maior produtividade o trabalhador opera máquinas de precisão sofisticadas, em ambiente 

fechado, numa cabine com música e ar refrigerado, cercado por dispositivos transmissores 

de seu comportamento, como câmeras de controle, já que o tempo é precioso, levando ao 

controle do trabalhador o tempo todo, em todos os seus movimentos. Ou seja, impõe-se 

uma nova ordem, emergindo uma disciplina rígida do horário e sanções, simbolizando a 

irreversibilidade do tempo produtivo. É a técnica como instrumento de disciplina e de 

incremento da produtividade. 

A nova ordem produtiva se traduz: a) em novas formas de recrutamento, 

estabelecendo-se maior separação entre mão de obra qualificada e não qualificada; em 

função do perfil desejado e das qualificações requeridas, efetuam-se as contratações; b) em 

novos modos de valorização e avaliação desta mão de obra, o que pode ser compreendido 

como políticas salariais; c) em relações que se estabelecem, dizendo respeito à disciplina e 

ao controle para garantir seus ritmos, suas capacidades, seu desempenho, sua 

produtividade, ou seja, consiste naquilo que dá à força de trabalho seus valores de uso para 

o empresário que a emprega. 

Essa é a estrutura do trabalho assalariado permanente na região, permeada de 

fragilidade e incerteza, situando o conjunto de trabalhadores permanentes, como um todo, 

a longas distâncias do poder e das honrarias. Nesse contexto da expansão da agricultura 

moderna voltada para a exportação, cresce o setor temporário do trabalho, assentado no 

sub-emprego, revelando um modelo de ocupação excludente do ponto de vista social, que 

não foi canalizado para promover a melhoria de vida de frações significativas da 

população. 

4.2. Os trabalhadores assalariados temporários 

Martins chama a atenção para o fato de que “em sociedades como a nossa, em que o 

desenvolvimento social está cronicamente descompassado em relação ao desenvolvimento 

econômico, a adaptação da mão de obra aos níveis cambiantes da composição orgânica do 

capital é muito lenta” (MARTINS, 2002;160). Hoje o mercado de trabalho exige novas 

qualificações, certo nível educacional e ajustamento às novas tecnologias. Paralelamente a 

essas exigências o atual nível de desenvolvimento econômico deixa um número cada vez 

mais crescente de pessoas na condição de descartáveis, e é nesse universo que as 

condições adversas propiciam o seu recrutamento por meio de formas temporais de contrato 

de trabalho. 

Constituem algumas características do trabalho assalariado temporário na região em 

estudo: os trabalhadores são mobilizados para a catação de raízes após o desmatamento 
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ou para a pulverização nos algodoais, constituindo estas as atividades mais freqüentes; 

recebem uma remuneração salarial próximo de uma renda mínima que mal assegura a 

reprodução do trabalhador e de sua família e que não permite investir no consumo; uma 

ausência de garantias legais; o caráter móvel da relação do trabalhador com a empresa, que 

muda freqüentemente de empresa ou de lugar, ficando desempregado por certo tempo. Em 

outras palavras, o trabalho temporário toma a forma de precarização do emprego, da 

terceirização, dos contratos substitutos. Expressa-se em termos de descontinuidade 

crescente, dos salários baixos, da reprodução a níveis mais precários, da mobilidade 

permanente, tanto em termos do trabalho como espacial. 

Assim, temos uma remuneração do trabalhador temporário na agricultura moderna, 

em grande parte terceirizado, que corresponde aos baixos custos de reprodução da força de 

trabalho, indicando as zonas urbanas formas de inscrição territorial onde o sujeito 

privilegiado é a categoria trabalhador assalariado permanente, uma vez que o processo de 

incremento urbanístico afasta os lugares de residência dos trabalhadores temporários para 

uma periferia urbana que cria sua própria aglomeração, freqüentemente temporária. 

Entretanto, tratando-se da agricultura moderna, em muitos desses espaços urbanos essa 

desurbanização periférica, que significa a ida dos pobres para a periferia máxima, nem 

chega a ocorrer, porque esta já está tomada pela produção. 

Nesta região o trabalho temporário gerou mais mobilidade geográfica e ocupacional 

em grande escala. Como observa Martins, “o que faz o capitalismo, ao desenraizar as 

pessoas, é transformá-las em proprietárias de uma única coisa: a sua força de trabalho” 

(MARTINS, 2002:121). É reduzi-lo à condição de vendedor de força de trabalho, de 

trabalhador à procura de trabalho, e o fato de o mesmo estar procurando a reinclusão na 

sociedade através do trabalho significa também a busca do desenraizado por uma inserção 

mais estável nas relações sociais. O problema é que a demora para reincluir os 

trabalhadores desempregados está ficando cada vez mais longa. E nesse processo o 

trabalhador vai se degradando como ser humano, porque vai passando a ser um 

consumidor marginal, degradando-se como ser político, porque vai perdendo o poder de 

reivindicação (MARTINS, 2002). 

Portanto, o migrante em busca do trabalho é um ser desfiliado, não se insere no 

coletivo, é despossuído, despreende-se da teia de relações de dependência e 

interdependência que estruturam a sociedade. Esse “vagabundo” que se desterritorializa 

constantemente, e está tentando sempre se reterritorializar, paga muito caro por essa 

ausência de continuidade de lugar e de relações sociais mais consistentes. Esse 

contingente reúne diferentes tipos de inserção no mundo do trabalho, de relações salariais, 

de falta de segurança e de vínculos (CASTEL, 1998). O risco da individualização desses 

grupos desestabilizados que se conduzem como sujeitos autônomos aponta para o 
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problema da sua territorialização e para o reconhecimento do seu pertencimento 

comunitário. 

Os trabalhadores temporários, menos qualificados, pouco integrados, são 

desqualificados também no plano cívico e político, “não estão ligados aos circuitos de trocas 

produtivas, perderam o trem da modernidade e permanecem na plataforma com muito 

pouca bagagem” (CASTEL, 1998: 530). Eles próprios se consideram não-forças sociais, 

faltando a base sobre a qual se constituiu sua identidade social, e nesse âmbito é difícil falar 

de luta, porque a luta supõe a “existência de um coletivo e de um projeto para o futuro” 

(CASTEL, 1998: 531). 

Considerações finais 

Vivemos uma fase em que os processos de produção se transformam, mudam das 

determinações em função do balanço de novas experimentações e objetivos, num processo 

de recomposição permanente dos processos de produção face às novas técnicas e, 

possivelmente, na realização desta tendência se encontra o núcleo central da crise 

contemporânea. Nesse processo desenvolve-se a adaptação ótima da força de trabalho às 

exigências do capital. 

À medida em que os progressos técnicos, além de não criar, suprimem empregos, 

assistimos tanto à constituição de uma periferia precária do trabalho, como também à 

desestabilização dos estáveis, não havendo nada de marginal nessa dinâmica, sendo a 

precarização do trabalho um processo central comandado pelas novas exigências 

tecnológicas do capitalismo moderno (CASTEL, 1998:526). 

Como afirma Gorz, a ética do trabalho caducou e para se produzir mais não é 

necessário trabalhar mais, e produzir mais não significa viver melhor, já que o elo entre mais 

e melhor foi rompido. Hoje trata-se de produzir de outra forma e não mais, ou outra coisa, já 

que “a atual crise impulsionou uma mutação técnica de uma amplitude e velocidade sem 

precedentes: a revolução micro-eletrônica”, o que gera economia de trabalho sem 

precedentes. Assim, “produções crescentes são garantidas como quantidades decrescentes 

de trabalho” (GORZ, 2003: 212), significando que a ética do trabalho tornou-se impraticável 

e que a sociedade do trabalho está em crise. 

CASTEL assinala que “o trabalho continua sendo uma referência não só 

economicamente, mas também psicologicamente, culturalmente e simbolicamente 

dominante, como provam as reações dos que não o têm” (CASTEL, 1998:578). Embora a 

sociedade salarial, uma construção histórica, não seja eterna, constitui uma referência viva, 

pois conseguiu assegurar uma ampla participação nos valores sociais comuns. Entretanto, o 

que se constata é o aumento dos supranumerários e da vulnerabilidade dos mesmos, 

 1834 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

constituindo o desemprego e o subemprego um grave risco social com efeitos 

desestabilizadores profundos. 

Para Wallersttein, a economia capitalista vem sendo orientada pela intervenção 

racional de alcançar o máximo de acumulação, porém, o que é racional para os empresários 

não o é para os trabalhadores. O autor reforça a importância de distinguirmos entre o tipo de 

transformação estrutural que deixaria intocada ou até reforçada a realidade das exploração 

do trabalho e o tipo que pudesse eliminar ou pelo menos reduzir essa exploração. Enfatiza 

que a questão política do nosso tempo é se o resultado da transição que vivemos vai ser 

diferente da situação que temos agora (WALLERSTEIN, 2001). 
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