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Resumo 

O presente artigo almeja delinear o desenvolvimento da Agricultura familiar nos municípios 

da Baixada Cuiabana – MT. Como objetivo pretende-se analisar como e em quais condições 

os empreendimentos desse modelo de produção agrícola têm se desenvolvido, postas suas 

peculiaridades culturais, sócio-econômicas e históricas, situadas no contexto da questão 

agrária matogrossense, pautada no avanço do agronegócio. Partindo de uma extensa 

análise documental, observa-se que, embora haja um avanço significativo, o poderio do 

agronegócio e o intensivo uso de agrotóxico têm encurralado os trabalhadores familiares 

rurais, e causado seu adoecimento, além de impeli-los a venderem sua força de trabalho 

para o avanço da monocultura. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Baixada Cuiabana, território, agronegócio, agrotóxico.  

 

Abstract 

This article aims to outline the development of family farming in the municipalities of Baixada 
Cuiabana - MT. The objective is to analyze how and under what conditions the enterprises of 
this model of agricultural production have developed, given their cultural, socio-economic 
and historical peculiarities, located in the context of the Matogrossense agrarian question, 
based on the advance of agribusiness. From an extensive documentary analysis, it is 
observed that, although there is a significant advance, the power of agribusiness and the 
intensive use of agrochemicals have trapped rural family workers and caused them to 
become ill, as well as impelling them to sell their Work for the advancement of monoculture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao voltamos o olhar para a questão da agricultura familiar em Mato Grosso, é preciso 

lançar um olhar macro sobre a trajetória histórica e sócio-econômica da produção agrícola 

no Estado. Portanto cabemos delinear o processo de ocupação do território matogrossense. 

Esse estado de rica extensão territorial, diversidade de biomas- cerrado, pantanal e 

Amazônia- teve diversos fluxos econômicos resultantes da apropriação e exploração da 

terra.  

Desde seu processo de colonização, com intuito de proteger a região fronteiriça, 

visando a manutenção do poderio português sob sua capitania, a ocupação se deu de forma 

esparsa e focada na extração do ouro aqui em encontrado. Assim, não diferente da 

ocupação de todo território nacional, Mato Grosso tem como modelo, a colonização de 

exploração. Entre seus diversos ciclos econômicos, desde a extração do ouro, a cana-de-

açúcar, a poaia, o mate, a pecuária e a agricultura sempre estiveram presentes, em maior 

ou menor quantidade, conforme os determinantes econômicos e as mudanças sócio-

culturais.  

Entretanto, com a Chamada “Marcha para Oeste” na década de 1970, a ocupação 

das terras matogrosenses, muito férteis, planas e passiveis de melhoramento para a 

produção agrícola, foram tomadas por “colonizadores” estimulados a desbravarem as terras 

distantes, porém, muito produtivas, com a promessa de riqueza e fartura iminente. Grande 

porcentagem dos novos descobridores do centro-oeste, eram originários do Sul e Sudeste 

brasileiro, advinham de situações de pobreza, mas em geral com experiência agrícola, e 

frente à oferta de terras gratuitas, muitos se arriscaram na aventura de construir um “novo 

mundo”. 

Estes migrantes são os primeiros impulsionadores da produção agrícola extensiva no 

Estado, pelo avanço da monocultura, auxiliados pela “Revolução Verde”, pacote de medidas 

visando o aumento da produção agrícola, baseada na utilização de insumos, sementes 

geneticamente modificadas, os transgênicos, a utilização intensiva de agrotóxicos e a 

mecanização.  

A “Revolução Verde” é um termo cunhado por Willian Gown, em 1966 em uma 

conferência em Washington, quando busca justificar que seria uma revolução para acabar 

com a fome mundial. Entretanto, essa proposta de aumento da produção agrícola, iniciado 

em 1940, foi financiada pelo Grupo norte americano Rockfeller, que lucrou expressivamente 

com a venda dos seus pacotes agrícolas, principalmente para países subdesenvolvidos, 

como Brasil, México e Índia, onde teoricamente a fome seria extinguida.  
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Apesar do aumento significativo da produção agrícola, a fome não desapareceu do 

cenário mundial, visto que a produção era destinada a países desenvolvidos da União 

Européia, Japão e Estados Unidos. O que ocorreu, foi o enriquecimento de corporações 

detentoras dos pacotes de insumos, sementes e defensivos agrícolas, gerando a 

complexificação, a mecanização e exploração e o envenamento de solo e água de países 

subdesenvolvidos, além de restringir o acesso às sementes, que geneticamente 

modificadas, dificultam o acesso dos pequenos produtores, ameaçando a soberania 

alimentar dos povos e nações e instituindo a política de royalties. 

É se suma importância evidenciar, ainda que brevemente estes desdobramentos da 

questão agrícola, trazendo do Universal para o particular, questões que perpassam de forma 

geral o desenvolvimento agrário do Brasil e mais aproximadamente de Mato Grosso. Desse 

modo pretendemos, delinear como a agricultura familiar têm se desenvolvido na Baixada 

Cuiabana, território circunferente à Capital, composto por 14 municípios. A população total 

do território, conforme levantamento do Sistema de Informações Territoriais, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário é de 976.064 habitantes, dos quais 77.147 vivem na área rural, o 

que corresponde a 7,90% do total. Possui 10.260 agricultores familiares, 11.154 famílias 

assentadas, 49 comunidades quilombolas e 4 terras indígenas. Cabe-nos ainda apontar a 

questão dos conflitos de terras, fator recorrente e latente no tocante a ocupação e usufruto 

das terras matogrossenses. 

 

1  OS TRANGÊNICOS EM MATO GROSSO: O REINO DA MONOCULTURA 

 

Conforme reportagem publicada no site Sociedade Nacional de Agricultura, Mato 

Grosso volta a mostrar sua supremacia no agronegócio. Além de acumular recordes de 

produção ano a ano, o Estado, que é o maior produtor nacional de grãos e fibras, é 

também o de maior adoção da biotecnologia, ao utilizar Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) em 11 milhões de hectares (ha). Com essa dimensão espacial 

registrada na última safra, 2013/14, o Estado ganha status de país e no ranking mundial de 

adoção de transgênicos, a área cultivada por Mato Grosso equivale à utilizada na Índia. Se 

fosse um país, seria o quarto maior do mundo a destinar hectares às culturas OGM. 

Observa-se que esta posição do Estado matogrossense é vangloriada pelos 

produtores e pela mídia regional e nacional que tem grande influencia na aceitação popular 

sobre a utilização das sementes e produtos transgênicos, a despeito da necessidade de 

aumentar a produção mundial de alimentos. Fato que se sabe não é verídico, pois a 

produção de monocultura não favorece a alimentação mundial, mas a produção de outros 

produtos e biodiesel, além de comprovadamente existem alternativas para a produção em 
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grande escala de alimento sem a utilização de sementes modificadas geneticamente, 

como a agroecologia e a agrofloresta. 

A informação faz parte do mais recente relatório da Consultoria Céleres e do 

Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA), 

divulgado dia 16/07/2104. Mato Grosso sozinho responde por 27,5% da área destinada 

aos cultivos transgênicos pelo Brasil. 

Como aponta o relatório, em 2014, o Brasil se consolidou como o país que possui a 

segunda maior área plantada com variedades transgênicas no mundo ao somar 40,3 

milhões de hectares, atrás apenas dos Estados Unidos, 70,2 milhões. “A contribuição de 

Mato para essa performance é tanta que, se considerarmos apenas a área cultivada com 

OGM no Estado, 11 milhões de hectares, ela seria a quarta maior do mundo, equivalente à 

da Índia e superior à do Canadá com 10,8 milhões ha e da China com 4,2 milhões”, 

destaca o documento. 

Conforme o site da Sociedade Nacional de Agricultura aponta, para o diretor da 

Céleres e conselheiro do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), Anderson 

Galvão, a grande participação de culturas transgênicas em Mato Grosso evidencia o 

reconhecimento da eficiência dessas sementes por parte dos agricultores. “O produtor 

mato-grossense percebeu que a adoção de biotecnologia impulsiona os ganhos de 

produtividade, o que, em última instância, eleva os benefícios socioeconômicos oriundos 

da atividade agrícola no Estado”, afirma. 

Percebe-se que a grande influência dos órgãos e agências agrícolas dissemina a 

noção de aumento de produtividade como fundamental e benéfica ao cenário econômico 

do Estado, sem considerar as questões de contaminação ambiental e efeitos nocivos ao 

ser humano. 

Ainda conforme o SNA existe 11 milhões de hectares plantados, Mato Grosso é o 

principal usuário desta tecnologia agrícola no Brasil, bem à frente do Paraná com 6,86 

milhões ha e do Rio Grande do Sul, com 5,66 milhões, respectivamente segundo e terceiro 

lugares do ranking nacional. Para a safra atual a área total semeada com soja, milho e 

algodão geneticamente modificados no Brasil é estimada em 40,6 milhões ha.  

 

2 A AGRICULTURA FAMILIAR NA BAIXADA CUIABANA: TERRITÓRIO E IDENTIDADE 

O Território da Baixada Cuiabana, localizado nos biomas Pantanal e Cerrado, é 

composto por agricultores tradicionais atrelados à mesma identidade 

sociocultural, de corrente da formação sócio-histórica de Mato Grosso. Portanto, apesar das 

particularidades de cada município, da diversidade de biomas, o que os une é o 

compartilhamento da mesma raiz histórica e cultural (GARBIN et al., 2006). Pois a 

“identidade cuiabana” os une num único grupo social. 
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O território vive em uma condição de pobreza, pois conforme o Índice de Desenvolvimento 

Humano municipal, a média da Baixada é de 0,7, valor inferior à média do Estado de 

(0,725), que ocupa o 11º lugar em relação aos demais 

entre os estados brasileiros (PNUD, 2008; GARBIN et al., 2006).  

A região da Baixada Cuiabana foi reconhecida pelo governo federal, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDR), ligada ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) como Território da Cidadania da Baixada Cuiabana, em 2008. A Secretaria 

de Desenvolvimento Territorial por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais é o órgão estatal responsável pela política de 

desenvolvimento territorial brasileira, que apresenta como objetivo a promoção da 

democracia participativa como forma de gestão do desenvolvimento rural. Nesse sentido, há 

destaque para o Programa Territórios da Cidadania, 

direcionado para a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, 

inclusive as de gênero, raça e etnia (SDT, 2014). Dentro dos parâmetros estabelecidos pelo 

MDA do o conceito de território como: 

 
 

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios 
multidimensionais,tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições, e uma população, com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos 
que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (GARBIN et al., 
2006, p. 9). 
 
 

O território da Baixada Cuiabana é responsável por somente 4,5% do valor da 

produção agropecuária no estado. Os municípios que apresentaram maiores valores médios 

de produção agropecuária – cerca de R$ 13.592.333,00/ano – foram Santo Antônio do 

Leverger, Chapada dos Guimarães e Poconé. Os menores valores de produção médios, o 

equivalente a R$ 2.315.000,00/ano, foram alcançados por Jangada, Barão do Melgaço, 

Nova Brasilândia e Várzea Grande, conforme consta no Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (GARBIN et al.,2006). Mais de 60% das propriedades 

de até 100 hectares representam aproximadamente de 2% da área do território. Os 

estabelecimentos com área acima de 100 hectares representam cerca de 37% do total e 

ocupam mais de 97% da área do território (GARBIN et al. 2006). 

Considerando as peculiaridades urbanas e ambientais a Baixada Cuiabana 

apresenta três regiões distintas. Uma região urbanizada, que inclui os municípios de Cuiabá 

e Várzea Grande, com 98,1% e 98,5% de população urbana, respectivamente. E outras 

duas regiões composta por municípios voltados para a economia majoritariamente rural.  A 
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segunda região se encontram de transição entre Pantanal e Cerrado. Nessa área, Santo 

Antônio do Leverger é destaque pelo grande número de pesquisas sobre sistemas agrícolas 

de agricultores tradicionais em áreas de Cerrado (AMOROZO, 2013). A terceira região se 

refere aos municípios rurais 

exclusivamente do bioma Cerrado.  

 
 
Trata-se, em última análise, da construção de um novo sujeito coletivo do 
desenvolvimento que vai exprimir a capacidade de articulação entre as 
forças dinâmicas de uma determinada região [...] Por mais que as condições 
naturais (solo, relevo, clima) sejam importantes na determinação do 
desempenho dos assentamentos, não são poucos os casos em que os 
limites físicos foram vencidos pela capacidade organizativa, ou seja, pela 
construção de uma rede de relações que possibilitou ampliar as 
possibilidades de valorização do trabalho dos assentados (ABRAMOVAY, 
2000, p. 09). 
 
 

Conforme dados do MDA (2014) todos os municípios rurais do território apresentam 

grande parte de sua população dependente de benefícios do governo. O índice de 

dependência médio dos municípios da Baixada 

Cuiabana é maior do que a média do estado (54,9%). O município de Jangada se destaca, 

por ter mais de 75% da população em situação de dependência. Outro fato característico do 

território é o envelhecimento da população, visto que grande contingente populacional 

depende de benefícios assistenciais, como o Benefício de prestação continuada (BPC) e 

principalmente da aposentadoria (GARBIN, ET AL, 2006) 

É importante evidenciar, nesse cenário, a diversidade e a adaptabilidade da 

agricultura de tipo familiar. A heterogeneidade conjectura as distintas expressões de um 

mesmo objeto e não objetos distintos.  

 
 

Mas isto não quer dizer que a produção familiar represente um grupo social 
homogêneo, muito menos uma classe social no sentido marxista do termo. 
A realidade multiforme desta forma de produção é resultante da sua 
capacidade de adaptação aos diferentes ambientes históricos e conjunturais 
Neste final de século, a discussão a respeito de um outro modelo de 
agricultura reveste-se de uma urgência dramática, face à crise do modelo 
produtivista convencional dos países capitalistas e o estrangulamento dos 
sistemas agrários coletivistas, não menos convencionais (SILVA, 1999, 
p.01). 

 
 

É necessário delimitar uma distinção para não embaraçar produção camponesa com 

produção familiar. Nem toda produção familiar é camponês, embora a produção camponesa 

seja familiar.  

 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Para trabalhar com esta diversidade, Lamarche concebeu a idéia de dois 
modelos extremos. Um original (originariamente vivido) e um ideal 
(idealizado pelos agricultores). A hipótese formulada então foi de que a 
agricultura familiar nas economias de mercado, quanto mais próxima estiver 
dos modelos extremos, mais dificuldades de reprodução encontrará (SILVA, 
1999, p. 04). 

 

O Brasil apresenta uma realidade rural muito distinta daquela das sociedades de 

capitalismo avançado. Imprimindo desse modo uma marca própria na produção acadêmica 

nacional. Maria de Nazareth Wanderley, conforme SILVA (1999), aponta quatro eixos 

ordenadores dessa produção: 

 
O primeiro diz respeito ao lugar do campesinato na sociedade colonial e no 
escravismo, desnudando-se as formas tradicionais de produção e 
reprodução do campesinato. O segundo tratou das perspectivas da 
produção familiar frente à modernização da sociedade e da agricultura. O 
conceito fluido de pequena produção foi deslocado pela noção mais 
apropriada de agricultura familiar. O processo seletivo de modernização 
provocou fluxos migratórios espetaculares, agravando o êxodo 
campocidade concomitantemente ao afluxo para as novas fronteiras 
agrícolas. O terceiro eixo abordou o significado das fronteiras como locus de 
gestação de utopias, mas também como geradora de frustrações da 
reforma agrária, deformada em projetos de colonização. A fronteira aparece 
como palco privilegiado de conflitos em torno da posse da terra. Por fim, um 
quarto eixo temático debruçar-se-á sobre os movimentos sociais agrários, 
retematizando a reforma agrárias lógicas produtivas dos agricultores 
familiares aparece como um primeiro tema (IDEM). 

 
 

O funcionamento dos empreendimentos está atrelada aos fatores familiares e de 

dependência, pois a existência da agricultura familiar depende da conexão de três requisitos 

básicos: os valores tradicionais, o projeto para o futuro e as limitações do ambiente. 

Portanto, é fundamental analisar as diferentes organizações produtivas familiares. 

 

Três temas se destacam para determinar estas lógicas familiares: a terra, 
como patrimônio familiar, como ferramenta de trabalho ou como objeto de 
especulação; o trabalho, familiar ou assalariado; e a reprodução do 
estabelecimento, onde as estratégias podem ser muito familiar, 
medianamente familiar e pouco familiar. Isto posto, é preciso aquilatar o 
grau de dependência tecnológica, financeira e do mercado. A capacidade 
de adaptação da agricultura familiar varia segundo o grau de dependência 
(SILVA, 1999, p. 06). 

 

O Brasil apresenta altas percentagens de conflitos de terra, êxodo rural e pressão 

demográfica sobre a terra, visto que o caráter colonizador é eminente, que corresponde à 

crescente mobilidade geográfica. Há que se considera o êxodo como a busca pela liberdade 

e a recusa do campo. Entretanto, também significa uma fuga das incertezas e da opressão 

sofrida pelo modo de produção atual, a monocultura. Esse movimento cosubstancia 

algumas constatações, entre as quais: 
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A primeira constatação refere-se às transformações ocorridas na estrutura 
do mercado de trabalho nas duas últimas décadas, com o aumento do 
desemprego, a diminuição do número de trabalhadores assalariados e o 
crescimento do número de trabalhadores por conta própria. Uma segunda 
constatação, decorrente da anterior, é o reconhecimento de que a 
reprodução da vida de parcelas crescentes da população passou a 
depender, em maior escala, de atividades assentadas no trabalho realizado 
de forma individual, familiar ou associativa. Pode-se afirmar que essas 
atividades, em seu conjunto, sustentam uma economia dos setores 
populares, envolvendo, mesmo que de modo disperso e fragmentado, um 
extenso fluxo de produtos, serviços e modalidades diversas de trocas e 
mercados (KRAYCHETE, 2000, p.01). 
 
 

Na OCDE foi cunhada em 1994, uma “divisão de desenvolvimento territorial”, a qual 

inicialmente realizou uma nova delimitação das fronteiras entre rural e urbano, para 

posteriormente elaborar indicadores que permitam compreender as disparidades entre 

diferentes situações territoriais. A centralidade reside na consideração de que o território não 

representa apenas a base física para as relações entre indivíduos e empresas, sendo um 

tecido social. Um território representa uma trama de relações com raízes históricas, 

configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido 

no próprio desenvolvimento econômico (ABRAMOVAY, 2000, p. 09). 

 
 

O certo é que o destino da prole afeta o sentimento de identidade territorial 
ou profissional dos agricultores Entre nós, é preciso entender o espaço local 
como o lugar privilegiado da construção de uma identidade cidadã. É 
importante destacar que em todos os países estudados a pluriatividade 
constitui uma realidade muito mais importante Ligado a isto, a própria 
relação campo-cidade era julgada secundária, sob pretexto do “fim do rural”. 
Opondo-se a esta concepção determinista, os autores lançam a hipótese 
inversa, segundo a qual os progressos sociais beneficiam também os 
espaços locais e a população rural. Mas esta postura significa remar contra 
a corrente que considera, nos países pobres, o rural como sinônimo de 
precariedade. É o caso do Brasil, onde o carater colonial inibiu o 
fortalecimento das comunidades rurais (SILVA, 1999, p.06). 

 

Significa, pois em última instancia da constituição de um novo sujeito coletivo do 

desenvolvimento, que manifesta a habilidade de articulação entre as forças dinâmicas de 

uma determinada região. Ainda que as condições naturais como solo, relevo e clima sejam 

importantes para o desempenho dos agricultores, a capacidade organizativa, ou a 

construção de uma rede de relações possibilita a ampliação das possibilidades de 

valorização do trabalho. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

apresenta duas vertentes de atuação: crédito para os agricultores e recursos para dotar os 

municípios de infra-estruturas e serviços necessários ao melhor desempenho da agricultura 

familiar. Deve ser estabelecida uma Comissão de Desenvolvimento Rural na qual os 
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agricultores familiares terão ao menos metade dos membros, viabilizando dessa forma, que 

os municípios recebam os recursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da breve análise do território da Baixada Cuiabana, contextualizada na 

formação sócio-histórica de Mato Grosso, observamos que embora a política territorial em 

desenvolvimento seja notável por reconhecer as características culturais e históricas que 

identificam os territórios, bem como para a promoção e articulação e políticas articuladas, a 

realidade é diferente das proposições. As transformações  causadas pelo modelo de 

produção agrícola pautado na monocultura do agronegócio, regadas à agrotóxico causado 

uma intensa acelerada erosão da biodiversidade, do conhecimento tradicional, da agricultura 

familiar e  consequentemente das condições reais de produção e reprodução da classe 

trabalhadora. 

A concentração da riqueza em municípios líderes na produção agrícola causa a 

fragmentação do Estado, a segregação social e a intensificação da desigualdade, como 

observa-se nos municípios da Baixada Cuiabana, com riqueza histórica e cultural e potencial 

produtivo, porém com sua região prioritariamente rural e excluída dos processos de 

produção, por não integrar o eixo monocultor. Contudo, a agricultura familiar persiste e se 

apresenta como meio de subsistência para inúmeras famílias e comunidades, constituindo-

se como território de resistência. Entretanto, as práticas grícolas familiares  tendem a 

suprimir-se devido ao êxodo rural, ao empobrecimento da população e a iminente 

urbanização decorrente da proximidade com a região metropolitana de Cuiabá. 
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