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Introdução 

Este texto procura refletir sobre a criação de uma nova “família de cidades” que 

floresce no território brasileiro, especialmente na região Centro-oeste. O alargamento da 

área de plantio de soja, a ampliação das telecomunicações e do sistema de movimento 

terrestre e aéreo, reorganiza todo o espaço centroestino em comunhão com novas funções 

urbanas e municipais herdadas da Constituição de 1988. A ampliação dos sistemas de 

movimento e a revolução nos sistemas de telecomunicações, juntamente com novas 

qualificações exigidas às populações desenham as bases de uma maior fluidez do território 

brasileiro. 

As modernizações decorrentes da difusão do meio técnico, muitas vezes orientadas 

por interesses externos ao território nacional, dotam os lugares de novas técnicas e novas 

formas de produção, reorganizando o território de modo a torná-lo mais adaptado aos 

ditames de sua inserção à economia internacional. A difusão do meio técnico-científico e 

informacional (SANTOS, 1996) no Brasil tem implicado na criação de novas unidades 

político-administrativas, justamente para regular o território que a economia organiza. 

A lógica da modernização extrovertida, baseada na maior participação de grandes 

organizações internacionais repercute em todas as políticas territoriais, exigindo maior 

regulação estatal do território. Forças centrífugas, resultado da ação dos agentes 

hegemônicos engastam tanto as atividades econômicas quanto as políticas do Estado em 

suas várias escalas (federal, estadual e municipal). Um conjunto de novos sistemas técnicos 

passa a ser acolhido pelo território brasileiro permitindo uma nova vaga de modernização no 

campo com o conseqüente alargamento da divisão social e territorial do trabalho. Não só a 

expansão da produção material é hiperbólica, também os meios coletivos de consumo, 

como saúde, educação, habitação, etc., são alargados pressionando os orçamentos 

públicos. 

A incorporação desigual e seletiva de sistemas técnicos, acelera a criação de novos 

recortes territoriais. À medida em que os lugares são colhidos pelo movimento de expansão 

do capital, aumentando sua densidade técnica e humana, exige-se uma correspondente 
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carga em densidade normativa local e regional com a criação de novos poderes públicos, 

chamados a regular essas novas atividades. A regulação da economia e do território se 

impõe com mais força, uma vez que o processo produtivo espalhado e tecnicamente 

fragmentado exige posterior reunificação para ser eficaz. 

A criação de novas unidades político-administrativas é hoje ressaltada em função da 

invasão de técnicas planetárias que integram redes e produzem verdadeiros circuitos 

espaciais produtivos sob controle de grandes grupos transnacionais. A economia de 

territórios inteiros passa a depender de um sistema muito mais amplo que se estende à 

escala do planeta, e que promove novos conteúdos aos territórios, aumentando o grau de 

articulação entre interesses internos e externos; em grande medida é o interesse externo 

que se impõe com mais força aos municípios. 

Novas densidades técnicas materiais para acolher essa nova economia voltada para 

exportação e novos fluxos populacionais redesenham o mapa urbano e político-

administrativo da região Centro-oeste. A crescente interdependência funcional entre as 

cidades, resultado e condição da maior fluidez material e informacional, exige maior 

regulação política do território. Por isso, pequenas localidades, antes avassaladas pelos 

núcleos urbanos mais próximos, ao crescerem econômica e/ou populacionalmente, passam 

a ser o embrião de movimentos autonomistas que culminam na criação de novos poderes 

públicos na forma de novos municípios. Não obstante razões de ordem política local ou 

busca de vantagens financeiras serem fatores de criação de novos municípios – situação 

bastante analisada pela geopolítica com o conceito de guerrymanderismo –, de fato, a 

atividade agrícola no Centro-oeste é plantadora de cidades. 

Assim, pretendemos compreender os nexos entre as novas densidades técnicas, 

informacionais e comunicacionais promovidas pela sojicultura na região Centro-oeste, 

especialmente no estado do Mato Grosso e o aumento do número de cidades, pois o poder 

político estatal é fundamental à regulação do trabalho coletivo. 

Urbanização, cidades e atividade agrícola 

Consideramos que o processo de urbanização não se constitui em fenômeno 

divorciado das atividades agrícolas, por isso não examinamos o campo e a cidade como 

realidades antagônicas. Geiger (1963), destaca que em certas regiões “novas” de economia 

agrária como o Norte do Paraná e o Oeste paulista, no primeiro quartel do século XX, houve 

intensa organização da rede urbana, com a instalação nas cidades de indústrias de 

beneficiamento dos produtos agrícolas locais e atividades comerciais onde os agricultores 

se abasteciam. É oportuno reproduzir a frase de Pierre Georges (apud Geiger, 1963, p.70) 

de que “a oposição radical entre sociedades de agrupamentos urbanos e sociedade sem 

cidades, é mais um conceito que a expressão de uma realidade.” 
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Monbeig (1998), em trabalho clássico, demonstrou como a modernização dos meios 

de circulação, ativados pela agricultura do café no estado de São Paulo, promoveram a 

fundação de cidades. Para Elias (1996), a modernização agrícola associa-se à urbanização 

porque as cidades surgem para servir à produção agropecuária, tanto no que se refere ao 

consumo produtivo, quanto ao consumo consumptivo. A expansão do consumo da saúde, 

da educação, do lazer, é paralela ao consumo de eletrodomésticos, de viagens, de idéias, 

de informações; tudo isso amplia o fenômeno da urbanização, com a criação de novas 

formas de consumo produtivo no mundo agrícola ao lado do consumo consumptivo, que se 

esgota em si mesmo. 

De 1920 a 1940 a população vivendo em cidades salta de 10,7% para 31,24%. Já no 

pós-guerra a população urbana ultrapassa a rural, com o conseqüente aumento do consumo 

de energia, expansão das rodovias e modernização dos meios de comunicação. O modo de 

vida urbano, baseado na sociedade do consumo encontra e cria as condições necessárias à 

sua proliferação no território brasileiro. 

Aprofunda-se a divisão social e territorial do trabalho com a conseqüente 

especialização dos lugares e regiões. Tendencialmente amplia-se a área de produção e 

reduz-se a arena de produção (Santos, 2002) ancoradas nas possibilidades oferecidas pelo 

sistema de movimento terrestre, pelas novas tecnologias da informação e pelas novas 

formas de gestão da produção voltadas para o aumento da produtividade. A fraqueza das 

rugosidades e a força do Estado com políticas de financiamento e créditos subsidiados na 

região Centro-oeste serviram também como poderosos estímulos à implantação da 

agricultura comercial, com destaque para as commodities agrícolas. É nesse contexto do 

pós-guerra, mas mais especificamente a partir do anos 1970 que o capital nacional e 

transnacional “coloniza” o Centro-oeste brasileiro. 

A partir de 1970 os Programas Integrados de Colonização (PIC) objetivaram a 

absorção por parte do Centro-oeste dos excedentes populacionais do Centro-sul e 

Nordeste. Este programa público gerou intensa emigração desassistida, com conseqüentes 

conflitos fundiários e marginalização urbana. O governo também incentivou projetos de 

colonização privados, com financiamento para aquisição de terras, este foi o caso do 

Programa de Redistribuição de Terras e Desenvolvimento Agroindustrial (Proterra). 

Criado em 1966, o Programa de Incentivo Fiscal para a Amazônia Legal, que incluía 

o estado do Mato Grosso e o norte de Goiás, tinha como objetivo atrair investimentos por 

meio da oferta de incentivos fiscais. Em 1975 é criado o Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (Polocentro), que incentivava a implantação da agropecuária no Centro-oeste. Em 

1976 é firmado o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (Prodecer), que visava a expansão da moderna agricultura comercial. Além destes 
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programas federais, muitos outros, inclusive estaduais, foram criados para viabilizar a região 

para a agropecuária. Recentemente, também os municípios passaram a promover políticas 

de atração da última frente de expansão que são os complexos agroindustriais, utilizando-se 

das armas da “guerra fiscal”. 

De acordo com Shiki (apud Ipea-Ibge, 2001, p. 172), o sistema de produção 

intensivo, com destaque para a cultura de soja, baseia-se “na mecanização tratorizada do 

plantio à colheita, passando pelas operações de pulverização, fertilização e tratos culturais, 

o que confere ao sistema uma alta produtividade de trabalho, permitindo a uma só família 

operar centenas de hectares, com necessidades apenas pontuais de contratação de 

trabalhadores temporários”. 

Um processo produtivo monocultor, altamente tecnificado, ocupando grandes 

extensões de terra e gerador de poucos empregos no campo, aliado às políticas oficiais de 

atração populacional reforçou a urbanização da região. Dados do Ipea/Ibge (2001) para a 

região Centro-oeste indicam que de 1980 a 1996, o estado do Mato Grosso é o único a ter 

aumento de população rural (483.739 habitantes para 540.280 habitantes), no entanto o 

aumento da população urbana no mesmo período é significativo, passando de 654.952 

habitantes para 1.695.548 habitantes. 

O aumento da população rural no estado do Mato Grosso verifica-se em sua porção 

Norte (mesorregiões Norte Matogrossense e Nordeste Matrogrossense), enquanto que sua 

porção Sul (mesorregiões Sudoeste, Centro e Sudeste Matogrossense), desde 1980 

conhece decréscimo da população rural e aumento da população urbana. De 1980 a 2001 

foram criados 39 municípios no estado do Mato Grosso, a maior parte deles implantados 

justamente na porção Norte do Estado, sobretudo ao longo da BR 163. A maioria dos 

municípios da porção Sul do Estado foram criados antes de 1980. Dois municípios foram 

criados em 1976 e cinco em 1979. Até 1963, no que hoje corresponde ao território do Mato 

Grosso, existiam 16 municípios, sendo que de 1964 a 1975, nenhum município foi 

emancipado. 

Para Lavinas (1987, p. 3), “as colônias agrícolas – para citar um exemplo – 

implantadas por migrantes gaúchos e paranaenses nos chapadões dos cerrados, 

constituem propostas sui gêneris de núcleos urbanos ‘futuros’. Por outro lado, escondem, na 

sua unidade cultural, uma estratégia de autonomização política singular, que fatalmente se 

manifestará na apropriação do espaço enquanto forma de representação (colônias, 

enquanto futuras ‘sedes’ de municípios)”. 

Mesmo com aumento da população rural em sua porção Norte, aumentam as 

emancipações municipais no estado do Mato Grosso: são as cidades do campo exigindo 

poder de regulação sobre seu “pedaço” de território. De fato, o Norte e o Nordeste 
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Matogrossense configuram-se como os últimos “descampados” de fronteira, por isso tiveram 

mais municípios criados a partir do momento em que essa fronteira passou a ser aberta. 

Mas as cidades, criadas para viabilizar essa produção, também produzem sua 

própria vida de relações ao apropriar-se politicamente de seu pedaço de território. Max 

Sorre (apud Geiger, 1963, p.126) referindo-se ao desenvolvimento das cidades lembra que 

elas “duram porque duram as necessidades às quais elas atendem, mas também porque 

elas próprias criam novas correntes”. Para Max Sorre (1984, p. 166), “a permanência de um 

grupo em um território supõe a intervenção de uma força de agrupamento, de uma força de 

coalescência, que pode ser resultante da vontade de um homem, de uma dinastia, de uma 

classe, de um partido”. Essa força se expressa por meio de instituições que lhe dão forma, 

sendo o Estado seu exemplo mais bem definido. 

Diríamos que a “dinastia” da soja cimenta a força do vínculo entre a “família de 

cidades” da soja e lhe imprimi sua ratione loci, que é seu princípio de extensão regional, 

mas é o Estado, na figura do poder municipal quem tem a legitimidade da força de 

regulação. O Estado regula o que a economia organiza. 

As novas cidades do estado do Mato Grosso, constituem-se em uma família de 

cidades criadas para atender à moderna agricultura das commodities. Por um lado, em cada 

lugar situações pretéritas distintas e combinações diferentes de variáveis atuais internas e 

externas, promovem uma complexa divisão do trabalho fazendo de cada cidade uma cidade 

única, por outro lado a interdependência promovida pela rede urbana e a organização 

regional constituída pelo conjunto de centros necessários ao fornecimento dos serviços e 

produções reclamados pela economia e pela população, participam da construção de uma 

unicidade regional, por isso falar-se de uma “família de cidades”, irmanadas por um 

movimento único que lhes imprime uma história única. Todavia a unidade regional não 

significa a uniformidade da extensão, porque as cidades não diferem só pelas suas posições 

no tempo e no espaço, mas também por suas qualidades intrínsecas. 

Essa família de cidades nasce para atender determinadas funções segundo o caráter 

do período histórico que lhes deu vida. Com o tempo, as cidades que compõem a família 

mantêm sua posição na hierarquia urbana ou podem torna-se obsoletas, ou ainda, cidades 

de origem idêntica evoluem de maneira distinta segundo a evolução da matriz (política, 

econômica ou estratégica) que lhe deu origem. Toda família esposa as condições de seu 

tempo, de sua geração, por isso pode-se falar também numa “geração de cidades”. 

Cholley (1942) e Isnard (1980), lembram que meios ecológicos idênticos produziram 

sociedades bastante distintas e que os meios não aparecem da mesma maneira para as 

sucessivas gerações. Cada geração, em função de suas concepções, técnicas e 

necessidades produzem novas organizações do espaço sobre antigas organizações, sendo 
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bem raro uma geração “escapar” das organizações anteriores e fazer algo completamente 

novo. 

Uma família de cidades diz respeito a um conjunto de cidades novas ou novas infra-

estruturas implantadas em antigas cidades locais que nascem como resposta às solicitações 

do mercado para uma produção moderna, tendo em comum uma única dinâmica econômica 

hegemônica ou projeto hegemônico a lhes imprimir seu movimento. São cidades que se 

inserem como órgãos “derivados” no organismo regional, reorganizando a antiga ordem do 

conjunto para impor novos usos regionais não mais somente a partir de uma ordem local, 

mas sobretudo a partir de uma ordem global. 

A expansão da urbanização (em 1940 a taxa de urbanização da região Centro-oeste 

era de 21,51%, a mais baixa do Brasil; em 2000 passa a ser a segunda região mais 

urbanizada do país, com uma taxa de 86,7%), vem acompanhada da expansão do número 

de municípios. 

O estado do Mato Grosso, um dos maiores produtores de soja do Brasil, com mais 

de 11.700.000 tn na safra de 2002 (Gallo, 2003), apresenta um expressivo aumento do 

número de cidades: em 1980 o estado possuía 38 cidades, em 1990 passam a 95, em 1999 

são 126 e ao findar o ano de 2002 o estado contava com 139 cidades, num aumento, de 

1980 a 2002, de 265%. Ao longo da BR 163, após 1986 (IBGE), foram criados 12 novas 

cidades, início de um período de grande ampliação da área plantada com soja (o trecho da 

rodovia destacado no mapa 1 localiza-se entre Cuiabá e Guarantã do Norte). Assim, 

circulação e atividade agrícola tornam-se elementos dinamizadores da urbanização e 

criação de cidades. 

Mapa 1 
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Fonte: Silva, 2004. 

O atual “contexto regional” (Davidovich, apud Geiger, 1995) ou “situação regional” 

(Santos, M., 1996) do Centro-oeste está marcado por uma urbanização diretamente ligada ao 

desenvolvimento e modernização das atividades agrícolas e agroindustriais circundantes. 

Assim, a urbanização depende do grau e do tipo de produção do campo, sua organização e 

especialização que, no caso em foco, é globalizada e em grande parte independe da vontade 

do lugar. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento das atividades agrícolas depende das 

possibilidades oferecidas pela urbanização. Se um centro urbano é capaz de suprir as 

necessidades da agricultura moderna há a ampliação dessa produção, senão o capital busca 

melhores possibilidades de se reproduzir. Por isso Elias (1996) afirma ser mais fácil encontrar 

alguns implementos agrícolas sofisticados na cidade que produtos de consumo básico da vida 

cotidiana. Quanto mais moderna a atividade agrícola, mais urbana se torna sua regulação e 

mais o poder público é chamado a normatizar a atividade. 

A criação de novas cidades é a institucionalização jurídico-política de um centro 

urbano já constituído. Com a dinamização econômica cresce a população e complexiza-se a 

divisão social e territorial do trabalho, por isso o poder político-institucional é chamado a 

regular a parcela técnica da produção local. À medida em que crescem os núcleos urbanos 

sua participação na vida política local e regional ganha destaque: o poder econômico anda 

pari passu com o poder político. 
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Não basta ser núcleo urbano, pois como enfatiza Di Meo (1991, p. 287), “mesmo se 

a instância econômica própria a toda formação social fornece o impulso primeiro das 

fundações territoriais, ela requer quase simultaneamente, para assegurar sua organização e 

autorizar sua regulação, a intervenção de um poder político”. 

Para André Martin (1993, p. 115), “as ‘fronteiras internas’ têm, no fundo, a mesma 

importância estrutural das ‘fronteiras externas’ para a sobrevivência do Estado burguês. Elas 

traçam limites que permitem ao Estado classista sustentar a divisão conflituosa das classes 

sociais ao mesmo tempo em que este Estado exerce um efeito polarizador para o conjunto 

das classes sociais”. 

A criação de novos municípios constitui um elemento de base política essencial à 

regulação da atividade econômica, já que esta aprofunda disparidades sociais criando 

atritos que só podem ser “amenizados” lançando-se mão da figura do Estado, única 

instituição que tem a legitimidade da violência. 

O desenvolvimento do complexo agroindustrial da soja vem produzindo esse 

movimento de urbanização – rede de infra-estruturas e sistema de movimento –, que por 

sua vez é promotor de novos poderes públicos, institucionalizados na forma de novos 

municípios, onde as infra-estruturas e o sistema de movimento são implantados em função 

da soja e de ordens cada vez mais distantes dos lugares onde a produção se desenvolve. 

Surgem tipos de trabalhos altamente especializados e qualificados estabelecendo novas 

relações sócio-territoriais. 

Ao mesmo tempo em que o campo se moderniza, aumentando a produtividade e os 

lucros das empresas ligadas ao setor, há também o crescimento do número de excluídos no 

território. Em entrevista à revista Globo Rural (In: Gallo, 2003, p. 74), o prefeito de Sorriso-

MT, José Domingos Fraga Filho, explica que “o progresso trouxe comerciantes, técnicos, 

profissionais liberais, pequenas, médias e grandes empresas, como a Cargill, Bunge, ADM e 

Amaggi, mas atraiu também pessoas sem qualquer ofício ou especialização, gente humilde 

em busca de melhores condições de vida. A disparidade é visual. De um lado, prosperidade, 

conforto, pujança. Do outro, desemprego, dificuldade, penúria. O prefeito afirma que parte 

desse contingente de aflitos foi iludida por falsas promessas”. 

As cidades, sendo a instância do Estado mais próxima do lugar da existência das 

pessoas, têm que arcar com investimentos nos setores que garantam a sobrevivência e 

manutenção dessas pessoas, quer sejam migrantes ou não. Entretanto, o poder público, ao 

garantir a modernização dos macrossistemas técnicos para uso das grandes empresas, 

pode ficar desprovido de recursos para atender minimamente todo o “resto” do território, 

sobretudo das atividades ligadas à dignidade da vida. 
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O pacto federativo que balizou a Constituição de 1988 explicitou o município como 

ente federado, o que garantiu sua “autonomia plena” (apenas do ponto de vista jurídico) 

para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual 

no que couber de competência comum. Destacamos alguns serviços comuns designados 

doravante aos municípios, de acordo com o art. 23 da Constituição de 1988: saúde, 

educação, assistência social, preservação do meio ambiente, conservação do patrimônio 

histórico, difusão da cultura, proteção à criança, ao idoso e ao adolescente, habitação, 

saneamento, combate à pobreza. De fato, é improvável que a totalidade dos municípios 

possam cumprir com essas funções. 

O aumento dos gastos dos estados federados e da União com a viabilização do 

território para a fluidez da economia das empresas, provocou maior pressão sobre os 

orçamentos municipais com tais serviços comuns, mas muitos municípios não possuem 

recursos para atuar em todas essas esferas. Poder-se-ia objetar que tais municípios não 

deveriam ter sido emancipados se já não tivessem recursos suficientes para manutenção de 

suas infra-estruturas urbanas e sociais, todavia estes municípios são justamente os núcleos 

urbanos que abrigam a mão-de-obra e os serviços necessários à existência da expansão 

econômica que os originou. 

Frente às novas circulações materiais e informacionais que capilarizam todo o 

território a região se redefine, velhos conteúdos se refuncionalizam para responder à 

invasão do novo e do forâneo. A “situação da região”, ou seja, o que ela é, constitui, 

portanto, o resultado de ações de diversos elementos. Resultado que é ao mesmo tempo 

processo, movimento diacrônico produtor de novas situações geográficas. 

A cada momento histórico, a população, os meios de transporte, os recursos etc., 

distribuem-se pelo território em função de uma dada divisão social e territorial do trabalho. 

Esse movimento atribui a cada região sua especificidade frente ao território como um todo e 

mesmo frente ao mundo, já que a região insere-se numa divisão territorial do trabalho e 

numa divisão internacional do trabalho. Assim, a região, locus de forças de ação conflitivas, 

é uma combinação própria, específica e única das três formas de “aconteceres”, conforme 

Santos (1996) complementar, homólogo e hierárquico. 

O conflito, sempre presente, entre ações do Estado e ações do mercado, do novo e 

do velho e do interno e externo (Santos, 1992), nos dariam a configuração do “acontecer 

solidário” (Santos, 1996), definidor da região. O acontecer solidário pode ser decomposto, 

para efeitos de análise, em três aconteceres: o acontecer complementar, o acontecer 

homólogo e o acontecer hierárquico. 

O acontecer complementar é definido pelas relações estabelecidas entre cidade e 

campo e relações interurbanas. Este acontecer nos autorizaria a reconhecer uma 
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convivência necessária, portanto, conflitiva existente entre todos os elementos presentes no 

espaço regional, condicionados pela velocidade intensa de mudanças impostas pela 

presença de novas atividades e novas cidades na região. 

 O acontecer homólogo relaciona-se estreitamente às áreas de produção agrícola ou 

urbana, modernizadas mediante uma especialização funcional, produzindo relações de 

vizinhança que dão os contornos ou formas e conteúdos próprios a cada área. Ainda, o 

acontecer homólogo nos autorizaria a ver o território a partir da produção de outras 

racionalidades, construídas “apesar” do agronegócio da soja; permitiria conhecer a região 

como uma malha contínua, desigual, moderna e ao mesmo tempo obsoleta, portanto 

resultando de um conflito entre os pares dialéticos. 

O acontecer hierárquico, discutido na próxima parte deste texto, é resultante de 

informações e ordens produzidas num lugar, mas realizadas em outros. Essa separação 

espacial entre produção e comando fez com que Santos (1996), falasse, como metáfora, em 

regiões do mandar e regiões do fazer. 
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O Novo Front agrícola 

Aqui, destaca-se um outro eixo analítico proposto para a compreensão do 

funcionamento regional centroestino: a análise do acontecer hierárquico, que se presta à 

discussão da exterioridade da parcela política de comando da atividade agrícola 

desenvolvida na região. 

De acordo com Davidovich (apud Geiger, 1995) há “contextos regionais” na 

urbanização brasileira, destacando-se no caso do Centro-oeste a dinâmica da exportação, 

que inclui complexos agroindustriais e corredores de exportação. Esse “contexto regional” 

também pode ser traduzido em termos de “situação regional”: uma situação é resultado e 

condição de forças conflitivas (Estado/mercado, novo/velho, interno/externo). Assim, a nova 

“família de cidades”, como vimos afirmando, relaciona-se à expansão dos novos fronts 

agrícolas. 

Todo território pode ser apropriado para a produção propriamente dita, no entanto, à 

medida em que a atividade produtiva tendencialmente pode se desconcentrar, a atividade 

de comando (de informações e dos capitais financeiro, industrial e agrícola) se centraliza: 

mesmo com a produção localizada no Centro-oeste, as principais empresas exportadoras de 

soja estão localizadas na “região concentrada” (Gallo, 2003). SANTOS (1996) lembra que o 

movimento de descentralização e desconcentração se torna irresistível, com os fenômenos 

da fábrica dispersa e da fazenda dispersa, que atinge muitas zonas e pontos longínquos do 

território nacional, e que por isso são envolvidos pelo nexo da modernização capitalista. 

Esta desconcentração da produção, que permite ao circuito espacial da produção da 

soja espalhar-se pelo território nacional faz com que a arena de produção se localize no 

Centro-oeste, contudo o centro de comando desta produção agrícola localiza-se na cidade 

de São Paulo. Nela se encontram sedes de grandes empresas que comercializam a soja e 

empresas que atestam a qualidade da soja que será comercializada na BM&F (Bolsa de 

Mercadorias e Futuro); encontra-se a ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de 

Óleos Vegetais), fundada em 1981 e que reúne 13 empresas associadas que são 

responsáveis por aproximadamente 80% do volume de esmagamento de soja do Brasil. 

Outros serviços altamente especializados, serviços do terciário superior, estão 

presentes na capital paulista, como grandes bancos (inclusive internacionais); escritórios de 

advocacia especializados em legislação e comércio exterior: elemento fundamental num 

mercado que visa a exportação e que tem que lidar com as normas do comércio 

internacional; Bolsas de Valores (BOVESPA, BM&F, Bolsa do Boi Gordo); grandes 

consultorias: atendendo ao mercado externo, o agronegócio brasileiro tem nas consultorias 

jurídicas um ponto de referência para sua inserção no mercado internacional. Este tipo de 
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consultoria comercializa informações estratégicas sobre controle cambial, barreiras 

alfandegárias e fito-sanitárias, cargas tributárias, dentre outras. 

Além da concentração de decisões econômicas, a cidade destaca-se como 

importante centro político, paralelo e complementar a Brasília. Importantes decisões 

políticas são tomadas quanto às políticas industrial, monetária, fiscal, tributária etc., 

justamente porque a cidade concentra inúmeras representações do capital, como a 

Federação das Indústrias, do Comércio e dos Serviços, Federação Brasileira dos Bancos, 

além de inúmeras Associações Profissionais, tais como a Associação Brasileira de Mercado 

de Capitais, a Associação Brasileira de Executivos Financeiros, a Associação dos 

Consultores Políticos, a Associação Nacional de Recursos Humanos, a Associação 

Brasileira de Consultores de Marketing Político (SILVA, 2001), e a Associação Brasileira de 

Aviação Geral. Estas são instituições que produzem políticas concernentes a todo território 

nacional. Helena K. Cordeiro (apud SILVA, 2001), assinala que São Paulo tem força política 

porque é um grande centro da administração privada. Desta forma, a capital do comando 

corporativo do país, impõe a todo território nacional ações verticais, tanto normativas quanto 

reguladoras da produção. Esta imposição só se torna possível graças à existência das redes 

que, de acordo com seu grau de densidade, viabilizam todo o processo regulador e 

produtivo. 

A cidade de São Paulo afirma sua primazia como centro de comando dessa 

produção que se espalha por todo território nacional, na medida em que centraliza as 

atividades do terciário superior. Atividades estas apoiadas em um sistema de 

telecomunicações (Novas Tecnologias da Informação) que possibilitou essa mesma 

desconcentração das atividades. Lencioni (2000) lembra que a cidade de São Paulo não 

perde sua primazia industrial, mas passa a centralizar muito mais trabalho imaterial, que são 

as atividades de concepção, inovação e criação. 

A difusão do meio técnico-científico-informacional, a partir do centro de comando 

econômico e político do país, teve papel de destaque na promoção da ocupação econômica, 

demográfica e política da Região Centro-oeste. 

Lazzarini et alii (1997) apontam que o “cenário” mundial favorável, a redução dos 

estoques mundiais de soja e a insuficiente capacidade dos produtores em suprir aumentos 

contínuos de demanda de soja, em especial o Sudeste Asiático, acabaram influenciando o 

aumento dos preços, tornando a produção de soja atrativa. Além disso, no Brasil, as 

transformações estruturais quanto à produção de soja como deslocamento das áreas 

produtoras tradicionais para o Centro-oeste, reorganização dos setores denominados “pós-

porteira” (instalação de plantas processadoras de soja nas novas áreas) e as mudanças 
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logísticas tornaram o Brasil um dos maiores produtores desse produto. Portanto, além de 

vetores nacionais, também vetores internacionais fazem-se presentes no Centro-oeste. 

Houve um significativo aumento da cultura de soja no Brasil (tabela 1), tanto no 

volume, quanto no valor, quase quadruplicado de 1993 a 2004. Nota-se que a soja em grãos 

teve um estrondoso crescimento na produção, de 4.190 (1000 ton.) passou para 22.800 

(1000 ton.). 

Tabela 1 – Evolução da Produção de Soja Para Exportação no Brasil 

1993 Volume 
(1000 toneladas) 

Valor 
(US$ tonelada) 

Valor 
(US$ milhões) 

Grão 4.190 226 946
Farelo 9.447 192 1.815
Óleo 735 416 306
Total 3.067

2003 Volume 
(1000 toneladas) 

Valor 
(US$ tonelada) 

Valor 
(US$ milhões) 

Grão 19.890 216 4.290
Farelo 13.602 191 2.602
Óleo 2.486 496 1.233
Total 8.125

2004 (P) Volume 
(1000 toneladas) 

Valor 
(US$ tonelada) 

Valor 
(US$ milhões) 

Grão 22.800 260 5.928
Farelo 16.800 215 3.612
Óleo 2.900 590 1.711
Total 11.251
 (P) Previsão 

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais - Abiove (2004) 

Apesar do aumento da produção, segundo produtores e exportadores, ainda perdura 

um obstáculo à expansão da soja: seu escoamento dentro do território brasileiro até os 

portos. Assim, o sistema de movimento terrestre é objeto de preocupação por parte de 

produtores e empresas exportadoras, implicando em fortes pressões para que o Estado 

assuma um programa de investimentos infra-estruturais para viabilização da soja no Centro-

oeste, especialmente no Mato Grosso. 

Dadas as necessidades de macrossistemas técnicos – viabilização da vida nas 

cidades e sistema de circulação – e regulações políticas, o Estado assume papel de 

destaque nos novos usos agrícolas que a região passa a ter com a entrada em cena do 

agronegócio. A difusão de inovações no território, vetorizada pelo sistema de movimento 

(terrestre e aéreo) e pela rede urbana, transforma as áreas de produção a partir de uma 

lógica ditada pelos lugares de comando. Esta dinâmica de nova tecnificação seletiva do 

território gera mais desigualdades regionais aprofundando aquelas já existentes. 
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A atual política de incentivo à expansão da agricultura moderna e a conseqüente 

exportação da produção, não solidifica os laços regionais, mas os enfraquece, tornando o 

território como um todo cada vez mais vulnerável aos interesses das grandes empresas. Por 

isso pode-se falar num território alienado (Santos, 2000, Cataia, 2001), na medida em que 

grandes parcelas desse território são produzidas para atender a interesses exógenos. 

Modernização e organização político-administrativa no Mato Grosso: a geração de 
novas cidades 

Trata-se de refletir sobre o papel desempenhado pela “família de cidades” na 

viabilização da produção agrícola dominante, e ao mesmo tempo compreender como as 

cidades são organizadas para responder ao conflito imposto pela chegada do novo. 

Chegada esta que sempre é desorganizadora dos arranjos sociais e territoriais pretéritos. 

Toda vaga de modernização apresenta duas faces, uma material que implica na 

implantação de uma tecnoesfera – reino dos objetos – e uma psicoesfera – reino das idéias 

(Santos, 1996) . O cerrado matogrossense que passa por um devastador processo de 

modernização, necessitou de novos arranjos territoriais para garantir a produção e seu 

escoamento, principalmente para o exterior. 

A geração de uma nova família de cidades, a “família de cidades soja”, animadas 

pelo agronegócio sojicultor, sugere a importância do poder público municipal na promoção 

de atividades econômicas e políticas. Mesmo com a Emenda nº 15 de 1996, proibitiva 

quanto à criação de novos municípios, continuam surgindo novas unidades municipais no 

Brasil. 

Atualmente a Assembléia Legislativa do Mato Grosso debate a autonomia estadual 

para legislar sobre a criação, fusão e desmembramento de municípios (A Constituição de 

1988 delegou aos estados essa função, porém a emenda federal nº 15 de 1996 é proibitiva 

quanto a esta matéria). Recentemente, o presidente dessa Assembléia, o deputado José 

Riva, apresentou proposta de criação de mais três municípios2: Guariba (distrito de Coliza), 

Rondon do Parecis (que será desmembrado de Campo Novo dos Parecis e Brasnorte) e 

Conselvan (que será desmembrado de Aripuanã) e o deputado Humberto Bosaipo 

apresentou requerimento para a criação de uma Comissão especial com o objetivo de 

implementar ações que viabilizem a criação de novos municípios. Segundo o deputado Riva 

“à medida que vão surgindo demandas no Estado, pelo desmembramento dos distritos, 

aumentam os argumentos para pressionarmos o Congresso Nacional a votar a Emenda 
                                                           
2 Os argumentos em defesa da criação dos municípios são o crescimento populacional dos distritos, 
provocado pelas migrações, a distância das sedes municipais com os distritos, o que inviabilizaria a 
disponibilidade de infra-estrutura, saúde e educação para a população distrital e a incapacidade 
financeira da sede municipal manter distritos cujo tamanho da população rivaliza com a da sede. 
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Constitucional que desenvolve a autonomia de legislar sobre a emancipação para os 

estados. A criação de municípios continua sendo prioridade, ainda mais em Mato Grosso 

que está em franco desenvolvimento” (<http://www.al.mat.gov.br>. Acesso 29 de abril de 

2004) 

O acelerado processo de modernização e a ocupação econômica e demográfica dos 

últimos anos foram exigentes de infra-estruturas (rodoviária e energética, por exemplo) e de 

uma nova organização política para atender aos reclamos de uma região que se 

internacionaliza e internaliza vetores externos por meio de grandes empresas. No Mato 

Grosso encontram-se agentes hegemônicos com poder de reorganização e regulação de 

todo território, são os casos do Grupo Maggi, as transnacionais Cargill, ADM e Bunge. 

Todavia, qualquer legislação sobre o território nacional, por princípio soberano, só 

pode ocorrer a partir do Estado. É por isso que a relação entre poder público e privado 

estreita-se no atual período. Não é por acaso que o chamado “rei da Soja” (Blairo Maggi), 

além de ser um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro, é governador do Mato 

Grosso. Seu pai, André Maggi, fundador do grupo, foi responsável pela criação de município 

de Sapezal, um importante pólo produtor de soja, criado a partir do fracionamento da 

Fazenda Tucunaré, e do desmembramento do município de Campo Novo dos Parecis em 

1997. André Maggi investiu em energia, através de uma hidroelétrica, instalações de 

distribuição de energia, estradas, água, cabos telefônicos e até mesmo em habitações. 

Segundo Lazzarini et alii (1997), como reconhecimento da população local, André Maggi 

elegeu-se prefeito de Sapezal. 

Lembra Vainer (1995, p. 461) que, “na ausência de políticas /.../ de âmbito nacional, 

explícitas e concertadas, abre-se ainda mais o campo para a constituição de coalizões entre 

poderes executivos sub-nacionais e empresas privadas”. 

Outra evidência da relação entre o público e o privado são as instituições públicas de 

pesquisa relacionadas à soja. É o caso da EMBRAPA, que possui centros de pesquisa em 

praticamente todo o Brasil, com especializações em determinadas culturas, desenvolve no 

Centro Nacional de Pesquisa de Soja sementes básicas. Agindo conjuntamente com a 

EMBRAPA a Fundação MT, criada e mantida por um grupo de produtores agrícolas (entre 

eles Blairo Maggi) realiza testes de campo aplicados à região. 

Segundo Leme (2000, p. 628), fruto da ação combinada do Estado e do capital 

privado, essa “modernização conservadora /.../ submeteu a pesquisa e a extensão rural aos 

interesses dos grandes capitais e estabeleceu as condições para a implantação de grandes 

empresas do agrobusiness”. 
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Habermas (2001) afirma que sob mercados cada vez mais globalizados o equilíbrio 

entre Estado e mercado alterou-se prejudicando a autonomia e a capacidade de ação 

político-econômica dos atores estatais. O surgimento das empresas transnacionais deslocou 

o centro do poder do Estado para o dinheiro. Todavia os mecanismos de funcionamento de 

um e de outro não são os mesmos, por exemplo: apenas o poder (Estatal) deixa-se 

democratizar, o dinheiro não. Em conseqüência, estreitam-se as possibilidades de 

autocondução democráticas na medida em que a regulação social passa do Estado para o 

mercado; “os mercados são surdos para informações cuja linguagem na seja a dos preços” 

(idem, p. 120). No caso do Brasil, o Estado está sendo democratizado para o mercado. 

Relações complementares e híbridas ocorrem entre Estado e mercado na 

organização do território, por isso não se pode dizer que o Estado esteja desaparecendo. 

Todavia, não se pode negar a força das grandes empresas na organização do território, 

produzindo sua própria divisão social e territorial do trabalho, mas ao mesmo tempo, 

necessitando do Estado como forma de legitimação de suas ações e principalmente como 

forma de viabilizar seus lucros, através de empréstimos, investimentos em infra-estrutura e 

regulação (produção de leis), função esta que cabe somente ao Estado. 

Por isso, a geração de novas cidades no Mato Grosso é funcional à sua 

modernização, aos grandes produtores de soja, exportadoras e agentes ligados ao circuito 

espacial de produção de soja. 

A imposição de uma nova ordem global consolida zonas ricas, mas ao mesmo tempo 

zonas de pobreza, que produzem disfunções no modelo econômico e territorial adotado. Daí 

a necessidade de intervenção do poder público. Os fluxos migratórios, promovem num curto 

período de tempo uma urbanização avassaladora, de modo que cidades anteriormente 

consideradas pequenas se avultam e novas são criadas. A ordem urbana dessas cidades se 

vê comprometida, devido ao desemprego (pois os empregos ofertados pela agricultura 

cientificizada são poucos e de alta qualificação), à carência das infra-estruturas e serviços 

sociais (escolas, hospitais, transporte etc.) para acolher os novos habitantes das novas 

cidades. 

A imposição de uma ordem global consagra a região durante um tempo a uma dada 

divisão social e territorial do trabalho, no entanto, se essa ordem global sofrer alterações 

bruscas, talvez a região já não possa desenvolver a mesma função. Os exemplos de “áreas 

abandonadas” proliferam em várias partes do mundo; a obsolescência dos objetos técnicos 

e dos arranjos organizacionais pode provocar também a obsolescência regional. 

A criação de novas cidades acaba por produzir uma socialização capitalista (Santos, 

1996), ou seja, uma socialização das perdas, já que é o poder público quem deve regular o 

trabalho coletivo, para tornar as cidades minimamente habitáveis. Esse conflito entre as 
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ações do Estado e as ações do mercado, produz um novo tecido social: as ações 

hegemônicas orientadas para o exterior e as ações hegemonizadas orientadas para o 

movimento endógeno. 

Conclusão 

O alargamento da densidade técnica centroestina, com a expansão de grandes obras 

de engenharia, preparou as bases para a incorporação desta região, tanto à economia da 

“região concentrada” (com centro na cidade de São Paulo), quanto à economia 

internacional. A difusão do sistema de movimento terrestre e aéreo, bem como do sistema 

de telecomunicações possibilitou a dissociação entre produção e comando. 

Essa revolução na organização e regulação do território a partir de meados da 

década de 1970, abriu a região Centro-oeste a contingentes populacionais que, rapidamente 

expandiram tanto a população no campo quanto nas cidades, sendo que são essas últimas 

que conhecem, relativamente às primeiras, um maior crescimento. Esse contexto promove 

imensa pressão pela produção de novas municipalidades, responsáveis pela regulação da 

vida das pessoas nos lugares. 

As cidades criadas na região Centro-oeste respondem pela regulação da parcela 

técnica da produção, enquanto que no campo centroestino organiza-se a produção 

propriamente dita. 

Todavia, a parcela política que comanda a produção agrícola da região Centro-oeste 

encontra-se fora dessa região, inclusive mesmo fora do Brasil, sendo que a cidade de São 

Paulo destaca-se como um subcentro desse tele-comando. 

Prospectivamente, quais seriam os rebatimentos ou impactos sócio-espaciais sobre a 

“família de cidades soja” se o mercado internacional de soja entrar em crise ou um novo 

arranjo produtivo internacional excluir parcelas do território brasileiro desse mercado? O 

grau de exterioridade da parcela política que comanda o circuito espacial produtivo da soja 

incita a essa indagação. Se tudo é produzido para exportar, a prosperidade que há de 

resultar da exportação depende de questões “tão distantes” como o conflito no Oriente 

Médio ou a desvalorização do dólar. 
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