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Introdução 

Este texto pretende esboçar as idéias e fatos que se formaram no decorrer 

desta pesquisa. Para isso, foram feitos os devidos recortes analíticos necessários. O recorte 

espacial foi o assentamento rural, já legalizado pelo INCRA, Dorcelina Folador2, localizado 

no município de Arapongas no norte do estado do Paraná - Brasil. Como recorte temporal 

aborda-se, aqui, principalmente a atualidade, mas também, resgata dados do uso do espaço 

estudado antes da implantação do assentamento e de seu desenvolvimento até os dias de 

hoje (aproximadamente cinco anos). E, por sua vez, o tema estudado, nesse espaço e 

nesse tempo, foi a produção do espaço agrário como ambiente de luta. Desta forma, o 

objetivo principal deste trabalho foi captar e entender a existência da emergência de 

técnicas alternativas para a produção agrícola, derivadas de uma possível mudança do 

ambiente gerado pela relação homens/espaço (meio tecnificado). Dentro do contexto que, 

tanto os homens, quanto o meio onde vivem hoje, tiveram passados diferentes que hoje se 

encontram num determinado período (tempo) e num determinado lugar3, podemos, pois, 

entender o conflito emergente, provindo de um meio tecnificado frente a inserção de famílias 

“ex-sem-terras” que lutam hoje não mais por terra, e sim pela conservação e territorialização 

de sua terra, para que esta deixe de ser determinada por uma técnica que não lhes convém. 

Os homens, no caso, são famílias assentadas, militantes do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que têm, em seu discurso de forte 

ideologia política, o apelo pela conservação da natureza. 

O espaço em que vivem hoje, apesar de ter um solo de boa qualidade, 

constituído de “terra roxa”, foi objeto de uma agricultura com influência técnica da 

"Revolução Verde", que por sua vez, foi e continua sendo responsável por degradação 

ambiental4. Tendo deixado seus efeitos negativos manifestados no solo do assentamento, 

causando hoje uma necessidade de se utilizar cada vez mais agrotóxicos para a produção 

agrícola5. 

Encontrou-se, então, no assentamento Dorcelina Folador um impasse 

provocado pelo discurso ambientalista pregado pelos assentados e a condição do meio em 
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que vivem. E é justamente desta contradição que surge a gama de discussões que alicerça 

o estudo aqui apresentado. 

Discussão teórica 

Pela busca dos propósitos da pesquisa, que orbitam na relação 

homem/entorno, nota-se que, inicialmente, para haver esta “relação”, torna-se necessário à 

análise dos elementos homem e entorno (este último podendo ser entendido como meio ou 

natureza)6. A partir do momento que se faz essa análise, partiremos do pressuposto que 

esta relação se exprime primordialmente (porém não totalmente) pela técnica, o artifício 

humano. Concorda-se, portanto, que 

(...) a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou 

melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas 

são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. 

(SANTOS, 2004, p. 29) 

Uma má leitura desse tipo de reflexão pode trazer um problema filosófico 

que muitos pensadores, no decorrer da história, já se debruçaram. Que é a aparente 

dominação que o homem teria sobre a natureza externa pela disponibilização de recursos 

técnicos. 

Esta dominação se tornaria inconcebível, num sentido lato senso, ao se 

levar em conta o grau infinito de dependência entre os elementos homem/natureza, pois 

(...) o homem é diretamente um ser natural ... equipado com poderes 

naturais (e) tem objetivos reais, sensoriais, como o objeto de seu ser 

e de sua expressão vital ... Um ser que não possui sua natureza fora 

de si mesmo não é um ser natural, e não participa no sistema da 

natureza. 

(MARX apud SMITH, 1984, p. 06) 

Entende-se, resumidamente, que a “(...) natureza é o corpo inorgânico do 

homem” (MARX apud CARVALHO, 1991, p. 67), e que por causa disto a relação 

homem/natureza se dá num “(...) conjunto indissociável, interdependente, cujos 

comportamentos se refletem mutuamente” (CARVALHO, 1991, p. 67). 

Portanto, para que a pesquisa pudesse caminhar teve-se, de início, que 

resolver esse problema conceitual-filosófico, tomando como referência o próprio legado 
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materialista-dialético, que postula que tal relação entre homem e meio se dá pelo trabalho7, 

mas não só pelo trabalho físico, pois os outros animais também o desenvolvem, mas sim 

pelo trabalho criativo, com intencionalidade, consciência e inteligência (ALBORNOZ, 1986, 

p. 12); e é justamente neste ponto que a possibilidade de análise da relação 

homem/natureza pode vir a ser feita. 

Para buscar o entendimento desta relação, pode-se partir do pressuposto 

que esta se dá de forma dialética, ou seja, ao implantar uma ação no meio, o homem será 

influenciado posteriormente pela ação primeira cristalizada no espaço. Essa idéia concorda 

com Jozimar Paes de Almeida quando diz que 

(...) a produção humana é uma atividade que orienta uma aplicação 

de energia determinada na natureza, através de um processo 

dialético gerado pelo trabalho, dando forma tanto à matéria natural 

exterior ao seu corpo, como também transformando-se corporal e 

mentalmente num processo dinâmico e reflexivo. 

(1996, p. 34) 

E é justamente nessa dialética resultante do processo de trabalho que a 

“(...) natureza se socializa e o homem se naturaliza”. (SANTOS, 1988, p. 89). Surgi daí o 

“(...) espaço geográfico [que] resulta da relação homem-natureza através do trabalho, que é 

[por sua vez] uma ação consciente pela sobrevivência e é uma prática social, pois envolve a 

relação homem-homem.” (SILVA, 1991, p. 135) 

Entendendo então, as relações sociais e naturais do trabalho, o próximo 

passo é a compreensão da produção. Esta, por sua vez, virá a se realizar como princípio 

teleológico daquele, ou seja, a produção surge como o fim a que o trabalho pretende. Com 

isso em mente, percebe-se o quanto se torna importante a análise geográfica da relação 

homem/meio, pois “(...) não há produção que não seja produção do espaço, não há 

produção do espaço que se dê sem o trabalho. Viver para o homem é produzir espaço.“ 

(SANTOS, 1988, p. 88) 

Na produção do espaço os processos sociais não se dão de forma 

independente dos objetos espaciais materializados no próprio espaço, este em sua 

concretude nos revela as intenções passadas, pelas condições presentes, possibilitando ao 

pesquisador o entendimento das relações sociais que no modo de produção capitalista 

confere a contradição um posto único ao longo da história. 

Dessa forma, a configuração interna, a priori, do espaço se apresenta 

como “um condicionante condicionado”. (SANTOS, 1988, p. 15) Condicionante pelo fato 
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óbvio de ser fonte dos recursos naturais, e condicionado por abarcar a produção humana 

com todo o seu estatuto técnico. 

Porém, a técnica na sociedade atual tem um papel fundamental no 

processo de (re)criação do capital, por isso ela é oferecida aos atores hegemônicos da 

economia mundial como um fator emancipador para a realização do “progresso humano”, no 

entanto, essa mesma técnica, quando oferecida a grande maioria populacional se apresenta 

não como emancipatória, mas, ao contrário, como fator de determinação e prolongamento 

da sujeição destes pelos primeiros, ou seja, pelos controladores do capital. 

Com isso, a técnica, entendida por esse viés, gerará o que chama-se, aqui, 

de “contradição ambiental”. Essa, por sua vez, foi a compreensão que se teve no processo 

de vivência no campo (empiria), cujo ambiente do assentamento em relação à produção de 

seu espaço agrícola encontra-se no embate da psicoesfera, gerada pelo meio 

tecnificado/tecnificador; e a luta contra essa psicoesfera entendida aqui como “ambiente de 

luta”. Para entender essas expressões explica-se a seguir o que se entende por “meio 

ambiente”, “psicoesfera” e “ambiente de luta” nesta pesquisa e posteriormente avança-se 

nas discussões dos determinantes técnicos na produção do espaço agrário no 

assentamento Dorcelina Folador. 

A conceituação utilizada nesta pesquisa para o conceito meio ambiente é 

diferenciada da mais usada ultimamente, que aborda o termo meio, semanticamente, igual 

ao termo ambiente; confundindo-o com natureza natural. Para a inovação e expansão 

teórica dada sob novos olhares no conceito de meio ambiente, foram pertinentes as 

formulações de Luiz Renato D’Agostini, que nos mostraram que meio ambiente é um 

conceito essencialmente relacional, cujo “(...) ambiente é tão distinguível de meio quanto 

podem ser distintos os ambientes que podem ser vividos em um mesmo lugar” (2002, p. 

152); de modo que “(...) o meio é dado; o ambiente emerge” (ibid., p. 148). 

Portanto, nesta pesquisa, o termo meio ambiente foi utilizado como 

ambiente: “produto de relações entre componentes de meios e com significação à 

consciência que permite a noção de meio, e de lugar” (idem, p. 149); e o meio: sinônimo de 

espaço físico, sede/determinante dessas relações. 

A importância desse conceito de meio ambiente advém da possibilidade 

teórica que este confere a contraposição de intencionalidades técnicas e receptividades 

simbólicas dadas em um lugar que, por sua vez, comporta expectativas diferentes provindas 

de agentes (grupos) sociais que são postos na sociedade capitalista como pólos 

contraditórios. 
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As contradições sociais necessariamente perpassarão no âmbito da 

configuração espacial e da tecnificação do meio. Portanto tem-se aí um problema 

singularmente da ciência geográfica, pois se refere diretamente ao espaço, ao meio, ao 

meio tecnificado (tecnoesfera) que, por sua vez, gera dialeticamente a psicoesfera. Estas 

categorias de análises “(...) são os dois pilares com os quais o meio científico técnico 

introduz a racionalidade no próprio conteúdo do território” (SANTOS, 1994, p. 47). 

Justamente, essa “racionalidade” construída como ideal iluminista, que pretendia e ainda 

pretende ser universal, quando utilizada a favor dos agentes controladores do capital deixa 

de ter seu caracter universal, tornando-se universalizadora. Não admitindo, pois, a 

possibilidade de intencionalidades múltiplas de aplicabilidade da razão. Com isso pode-se 

inferir que no assentamento rural Dorcelina Folador ocorre o choque de tipos de 

racionalidade: a razão do capital contraposta à razão do assentado. É precisamente aí que o 

conceito de meio ambiente proposto aqui é eficaz em sua competência teórica, pois abarca 

a psicoesfera8 e o movimento oposto a esta, ou seja, entendendo o meio tecnificado, 

entender-se-á imediatamente a geração de ambiência dupla e contraposta. Podendo, então, 

se afirmar, que no assentamento Dorcelina Folador ocorre uma contradição ambiental 

provinda da psicoesfera (razão do capital materializada no meio) e da ideologia social 

oposta a esta, também constituindo o ambiente do assentamento, construída pela 

“solidariedade orgânica” (SANTOS apud ELIAS, 2002, p. 30) de indivíduos de um 

determinado lugar com intenções emancipatórias de o tornar território (SANTOS, 1998, p. 

32). Ou seja, de adquirir poder de seu espaço. “Unindo-se contra a unificação” (ibid., p. 35). 

Ocorre, então, o embate social de uma determinada técnica preenchida de 

discurso e finalidades que aplicada, por uma série de mecanismos econômicos, num 

determinado lugar, cujos agentes produtores deste, participam da construção de um outro 

tipo de discurso (que essa técnica primeira não abarca e até o contrapõem), gerando, pois, 

o conflito entre o meio condicionado técnico e os sujeitos atuantes neste. Conflito este, 

gerado porque a ação destes sujeitos estará sendo coagida pelos determinantes técnicos 

materializados no meio, haja vista que 

As ações são cada vez mais precisas e, também, mais cegas, 

porque obedientes a um projeto alheio. Em virtude do papel dos 

objetos técnicos, a ação á cada vez mais racional, mas sua razão é, 

freqüentemente, uma razão técnica. Dentro de uma ordem 

pragmática, a racionalidade do que é fim para outrem acaba sendo a 

racionalidade do meio e não do sujeito. 

(SANTOS, 2004, p. 81) 
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Esse tipo de racionalidade embutida no meio o faz um determinante das 

ações futuras, uma espécie de conservador de intencionalidades. Essas intencionalidades 

configuram o meio como coagente das intenções do sujeito, fazendo que a ação deste 

desvie-se de seu projeto para seu próprio aprisionamento pela racionalidade do meio. Essa 

racionalidade é produto da ciência que 

Quando (...) se deixa claramente cooptar por uma tecnologia cujos 

objetivos são mais econômicos que sociais, ela se torna tributária 

dos interesses da produção e dos produtores hegemônicos e 

renuncia a toda vocação de servir a sociedade. Trata-se de um saber 

instrumentalizado, (...). 

(SANTOS, 1988, p.18) 

A instrumentalização da razão é a face científica do capitalismo, construída 

racionalmente e tem como objetivo a manutenção das contradições deste sistema social, 

portanto, 

Esta racionalidade tecnológica é instrumento do capitalismo e se 

apresenta como um dos principais pilares fundadores desta 

sociedade que age de forma opressiva, devastadora, assassina e 

suicida. 

(PAES DE ALMEIDA, 1996, p.44). 

No entanto, essa própria racionalidade produzida nos centros de pesquisa 

“(...) comporta necessariamente reflexões sobre si mesma”. (idem). Justamente dessa 

possibilidade de auto reflexibilidade da razão é que este trabalho põe suas esperanças na 

intenção de desatar nós postos, pela racionalidade instrumental, aos assentados do 

Dorcelina Folador. 

A partir dos diálogos teóricos postos acima se formaram as questões a que 

a pesquisa se debruçaria. Essas questões visão a compressão dos movimentos relacionais 

entre homem e meio no assentamento rural Dorcelina Folador, no entanto, é necessário 

frisar que a preocupação desta pesquisa se da na mediação que a técnica proporciona a 

esses movimentos. 

Então, para captar estes movimentos, do homem sobre o meio e deste 

sobre o homem, acompanhou-se o raciocínio de Milton Santos, baseado no estudo da 

técnica e do ambiente que esta proporciona. Concordando que 
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(...) a técnica é a grande banalidade e o grande enigma, e é como 

enigma que ela comanda nossa vida, nos impõe relações, modela 

nosso entorno, administra nossas relações com o entorno. 

(1998, p. 20). 

No movimento do homem sobre o meio, mediado pela técnica, pôde-se 

perguntar quais, então, seriam os enigmas provocados por esta como agente modificador do 

espaço. O homem que modifica seu espaço conheceria o discurso que envolve suas ações 

e seus objetos? Em específico, os assentados do Dorcelina Folador, conhecem os discursos 

e as intenções que envolvem a técnica de que utilizam? (ex. agrotóxicos, maquinarias, modo 

de manuseio da terra). A atividade produtiva, no que é agora seu espaço, estaria sendo 

alienada por fatores externos? Portanto, a pergunta fundamental que norteou todas essas 

apresentadas acima foi: como se dá a ação dos assentados em relação a produção de seu 

espaço? 

Já no segundo movimento9, do meio sobre o homem, tem-se como reflexo 

o ambiente. Este é construído com as “imagens”, “idéias” ou ”visões” de natureza de 

determinados indivíduos em determinado meio, de forma intersubjetiva. Ocorre, portanto, o 

retorno das ações aplicadas ao meio através do reflexo dialético gerado pelo primeiro 

movimento. Com isso, outra pergunta que norteou o desenvolvimento desta pesquisa foi: 

quais as características principais que configuram o ambiente construído, presente no 

assentamento, a partir da produção de seu espaço? 

Portanto, a busca pela compreensão destes dois movimentos explicados, 

resumidamente, acima alimentou, juntamente com o processo de vivência no campo, a 

atividade metodológica da pesquisa. 

A pesquisa buscou captar e analisar os movimentos (ações) que se dão de 

forma contraditória na construção do meio ambiente no assentamento rural Dorcelina 

Folador. 

Vivência no campo 

Esta etapa foi constituída pelo relato da ida ao campo, que ocorreu nos 

dias vinte e vinte e um de abril deste ano. Com isso, eu e meus colegas da bolsa PET 

(Programa de Educação Tutorial) de Geografia tivemos a oportunidade de vivenciar o 

ambiente gerado no assentamento, constatando a realidade local, as condições de vida dos 

assentados, de sua produção e verificar o nível de tecnificação do meio, etc. 

O assentamento rural Dorcelina Folador localiza-se no município de 

Arapongas - PR, que fica a aproximadamente trinta e cinco quilômetros a sudoeste de 
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Londrina - PR, é constituído de noventa e quatro famílias, divididas em nove núcleos, sendo 

um destes com oito famílias destinado à produção coletiva, enquanto os outros são de 

produção individual, divididos em lotes de 6,05 hectares. A coordenação de cada núcleo é 

feita por um homem e uma mulher, que tem a obrigação de comparecer a reuniões internas 

no assentamento, ou externas como encontros nacionais do MST; além disso, em cada 

núcleo as famílias fazem parte de comissões que são responsáveis por um setor específico, 

como educação, saúde, produção, mística, somando-se dez, sendo dirigidas por pessoas 

que voluntariamente se dispõem a dedicar-se a estas funções. 

A maior parte das áreas cultivadas são destinadas para o mercado, com 

produtos que vão do milho à soja, passando pela sericicultura. A produção, destinada à 

subsistência, constitui-se de: arroz, feijão, mandioca, batata doce entre outros. Também 

com destino ao mercado contam com criação de alguns casais de avestruzes. Os 

assentados também contam com criações para auxiliar na lavoura como cavalos e bois, e 

para acrescentar na alimentação da família, como porcos, galinhas e vacas leiteiras. 

Os moradores do assentamento são migrantes de várias áreas do país, no 

entanto, a maioria veio das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Algumas famílias 

trabalhavam como parceiros no Brasil, e mudaram para o Paraguai, onde lá moraram muitos 

anos. Souberam do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e voltaram ao Brasil, 

aderindo ao movimento, acampando, para pleitear o espaço da terra própria que hoje 

possuem. 

O núcleo no qual se concentrou a pesquisa, foi o Renascer, onde oito 

famílias foram visitadas e entrevistadas10 sobre os conhecimentos e satisfações ao produzir 

na terra que conquistaram11. 

Através dos questionários, e principalmente das entrevistas contidas no 

processo de vivência, têm-se aqui alguns dos dados empíricos do trabalho. 

Em relação a um dos objetivos da pesquisa, identifica-se que existe na 

população assentada a vontade de mudar a técnica de produção agrícola, com vistas à 

aprovação de um projeto da coordenação do assentamento para a implementação da 

agricultura orgânica12. Os relatos colhidos em conversas com os assentados no campo 

confirmam o interesse do projeto da agricultura orgânica, e também vão de encontro à 

proposta de reforma agrária que seria de interesse do MST. Uma parte da proposta da 

proposta, que nos interessa aqui, salienta que 

O atual modelo tecnológico adotado na agricultura visa apenas o 

lucro das empresas produtoras de insumos. É completamente 

predatório com relação aos nossos recursos aturais – solo, água, 
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clima, fauna e flora – e, sobretudo prejudicial ao ser humano, tanto 

pela contaminação devida ao uso de agrotóxicos como por 

comprometer os recursos naturais para as gerações futuras. Portanto 

deve-se: 

• desenvolver pesquisas técnicas adequadas a cada região, 

buscando o aumento a produtividade do trabalho, das terras, mas 

com o equilíbrio do meio ambiente e preservação dos recursos 

naturais; 

• utilizar técnicas adequadas e desenvolver programas massivos 

de capacitação técnica dos agricultores em todas as regiões do país, 

especializando quadros em diferentes áreas específicas do novo 

modelo tecnológico; 

• implementar pesquisas e técnicas que levem a um novo 

modelo adequado à realidade nacional e de desenvolvimento 

autossustentado, envolvendo universidades e a pesquisa 

participativa; 

• voltar os serviços de assistência técnica e de extensão rural do 

Estado às prioridades de reforma agrária e à implantação desse novo 

modelo tecnológico; 

 (MORISSAWA, 2001) 

Vê-se então que a proposta da agricultura orgânica é, acima de tudo, uma 

proposta política, e não apenas uma especificidade do discurso encontrado no 

assentamento pesquisado, e sim um projeto do MST para um plano amplo que abrange todo 

o país. 

Na consonância de idéias alguns dos assentados afirmaram que “(...) se 

aprovar o projeto dos orgânico, acho muito bom” (sic) e também que “(...) mais para frente 

acho que a terra vai ter problema com o uso dos veneno. Se pudesse trocaria por orgânico” 

(sic). 

No entanto, observa-se uma contradição que existe entre a vontade em 

conservar a terra conquistada e as condições atuais desta, isto porque a propriedade, no 

passado, era destinada à produção de sementes, uma atividade cuja utilização de 

agrotóxico se fazia muito presente, ou seja, o processo de eliminação da contaminação 

química e da reestruturação da biota existente no local antes desta contaminação mostra-se 

bastante difícil, chegando, por vezes, a impossibilitar a implementação da produção 
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orgânica. Esta contradição também é percebida pelos moradores, e constatada quando 

dizem que “(...) sem veneno não há produção, judia da terra, mas num tem jeito. (...) tem 

que passar veneno, senão nóis passa fome” (sic). “Para plantar tem que por veneno” (sic). 

“Se não jogar veneno não dá” (sic). “Gostaria de não usar agrotóxico” (sic). “Temos que pará 

com o veneno, mesmo que abaixe a produção... a vida é mais importante” (sic). 

Observa-se que está havendo uma emergência de mudança da técnica 

utilizada, provinda da ação dos assentados em relação à sua terra, devido ao ambiente de 

luta política construída pelas contradições sociais geradas no capitalismo. No meio onde 

estão agindo e produzindo o espaço (tornando-se, portanto, homens conscientes deste) está 

emergindo um ambiente que contrapõe as atitudes primeiras, pois na produção de seu 

espaço os assentados “estranham” a técnica que utilizam, provinda da "Revolução Verde". 

Estranham não apenas seu manejo como também desconfiam dos efeitos negativos que 

esta pode lhes acarretar. 

Estas duas características são subentendidas em frases ouvidas no 

assentamento como: “(...) a gente usa veneno como o vendedor fala prá gente usá, (...) e 

como a gente lê o manual de instrução na embalagem e entende, mas não é sempre” (sic), 

ou como: “(...) mais para frente [a terra] pode ter problemas com o uso do veneno” (sic), e 

demonstram aversão ao agrotóxico: “nóis não usa veneno na horta, não”. 

Pode-se então entender que nestas frases, há principalmente duas 

características: estranhamento e aversão. 

A primeira, o estranhamento com a técnica que utilizam para a produção 

do seu espaço, ocorre quando os produtores se tornam alienados em sua produção por 

forças exteriores ao seu ambiente e que penetram em seu meio13. Estas forças são fruto de 

uma “racionalidade sem razão” (SANTOS, 1998, p. 115). Racionalidade esta, produzida em 

laboratórios e em grandes indústrias químicas que seguem sua razão: a “razão técnica” 

(GONÇALVES, 1989, p. 118), porém não a razão do assentado. A razão técnica, no caso 

estudado, é manifestada como “Revolução Verde”, que busca produtividade e lucratividade 

a qualquer circunstância, acarretando, ou não, danos à natureza. Esta razão técnica 

contrapõe-se a razão do assentado, do MST, da qualidade de produção inserida num 

discurso com forte apelo social e ambiental. 

E a segunda característica, a aversão a tais técnicas, ocorre quando os 

assentados sentem-se prejudicados pelo seu uso em dois aspectos: vendo sua terra, 

conquistada a partir de lutas de um movimento social, ser “envenenada”; e sentindo os 

efeitos deste envenenamento em sua saúde. 
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Portanto, surge do descontentamento exposto em relação a utilização da 

técnica provinda da “Revolução Verde” (“veneno”) as intenções do projeto de 

implementação da agricultura do tipo orgânica. Pois o discurso desse tipo de agricultura é, 

no mínimo, atraente aos planos futuros do assentamento Dorcelina Folador, considerado 

modelo. Haja vista que além de cultivar a terra sem degradá-la, a agricultura orgânica 

propõe uma maior autonomia aos agricultores, pois se baseia no autoconsumo de rejeitos 

de plantações passadas para servirem de adubo para as próximas plantações, ou seja, os 

gastos com insumos necessários (“sem veneno não dá” (sic).) para a plantação com a 

técnica convencional reduziria até deixar de existir, por isso, em tese “a Agricultura Orgânica 

visa, (...), tornar o agricultor autônomo, afastando-o da subordinação a montante e jusante 

do processo de produção” (CAMPOS e TSUKAMOTO, 2003, p.30). Isso, é claro, são as 

intenções e propostas ideais da agricultura orgânica que para sua implementação 

necessitariam de uma assistência técnica (cursos, palestra, etc.) ao produtor, dada por 

órgãos públicos responsáveis por tal setor social. Contudo os problemas maiores seriam os 

concernentes à jusante, pois implicariam numa reestruturação mercadológica dos 

produtores que teriam que inovar logisticamente seu produto14. 

Mas a principal característica a ressaltar nesse aspecto é a movimentação 

organizacional que ocorre no Dorcelina Folador pelo resgate e pelo aumento de sua 

autonomia, para isso, enfrentam o modelo tecnológico vigente com as discussões sobre a 

mudança da técnica utilizada na produção de seu espaço. Indo contra a corrente de 

expropriação dos meios de produção feita pelo capital, pois “cada vez mais, a produção para 

a autoconsumo é substituída pela economia de mercado.”(ELIAS, 2002, p.27). 

Portanto ao reforçar a produção para o autoconsumo de insumos agrícolas 

poderemos dizer que no assentamento se produz um produto por completo, sem a coação 

técnica do meio condicionado. 

Ocorre, no entanto, a disponibilidade do grande capital em se adaptar a 

esse modelo orgânico/agroecológico, pois 

(...) o que temos constatado é que o processo de conversão da 

produção ‘moderna‘ para a produção agroecológica tem se dado de 

forma lenta, gradativa e pode vir inclusive a se tornar um ‘filão’ de 

interesse do grande capital, como já demonstram alguns casos. 

 (ELICHER, 2004, p. 339) 

Nessas discussões sobre novos mercados, os assentados devem estar 

atentos para não caducarem na sua luta do projeto de agricultura orgânica. Pois, como se 

delatará nos resultados a seguir da pesquisa, constata-se que o maior interesse dos 
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assentado não está na primordialmente na produção agrícola ambientalmente correta, e sim 

na busca de sua autonomia como modelo de produção, propiciada pela efetivação do 

processo de territorialização. 

Portanto, sinteticamente, os fatos recolhidos no campo se apresentam 

como: 

• Há no assentamento Dorcelina Folador uma "vontade" de mudança do tipo de 

técnica utilizada para produção agrícola; 

• Grande maioria dos assentados que responderam ao questionário aposta na 

produção do tipo orgânica, visando com esta os altos preços pagos por tal produto nos 

revendedores de mercado. 

• No entanto, percebe-se ao conversar com os assentados envolvidos diretamente na 

produção, que o passado do solo esta condenando cada vez mais ao maior uso daquilo 

que o condenou, isto é, o solo estaria condicionado ("viciado") pelo agrotóxico provindo 

da “Revolução Verde”; 

• Atualmente ocorre um impasse nas possibilidades de implementação do projeto de 

produção orgânica no assentamento, já que o processo para isso demanda tempo de 

espera para que o solo se desintoxique. Uma vez que os assentados, por só 

consumirem os produtos de sua terra, não podem deixar de produzi-la; 

• Há também uma aversão ao agrotóxico ("veneno") por desconfiarem do mal que este 

pode fazer para a saúde e para o solo. 

Os resultados 

Muitas vezes, na produção dessa pesquisa, fomos levados a crer que a 

questão principal – advinda da técnica coagente na produção do espaço do Dorcelina 

Folador – era a ambiental, ou seja, os assentados, nesta hipótese, estariam, sobretudo, 

preocupados com a preservação dos recursos naturais de seu lugar, no entanto, após nos 

aprofundarmos na análise dos dizeres colhidos no campo, percebemos que essa era, na 

verdade, uma questão secundária e derivada da principal, que é a questão agrária (luta 

social pela terra). Esta, por sua vez, está presente como necessidade de territorialização 

para a autoconservação e autoprodução do assentamento, e com isso, agindo como 

possibilitadora da emancipação das pessoas que o constituem, conforme a ideologia do 

movimento social do qual fazem parte15. 

O ambiente formado no Dorcelina Folador é a sede do conflito ideológico 

que alimenta as esperanças de territorialização com a mudança da técnica convencional 
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que hoje vem sendo utilizada no assentamento. Essa técnica é promovedora do 

condicionamento do solo e do manuseio deste (psicoesfera), e com isso, gera 

contraditoriamente o ambiente de luta contra si própria. 

É neste aspecto que Jürgen Habermas, baseando-se no também 

frankfurtiano, Herbert Marcuse, argumenta que a técnica, sendo desenvolvida como 

ferramenta de dominação (no caso desta pesquisa, os grandes laboratórios/empresas 

agroquímicos), pode criar seu próprio movimento de repulsão, através dos sujeitos dos 

quais depende. 

La racionalidad del dominio se mide por el mantenimiento de un 

sistema que puede permitirse convertir en fundamento de su 

legitimación el incremento de las fuerzas productivas que comporta el 

progreso científico-técnico, si bien, por otra parte, el estado de las 

fuerzas productivas representa precisamente también el potencial, 

medidas en el cual, las renuncias y cargas impuestas a los individuos 

aparecen como cada vez más innecesarias e irracionales. 

(1997, p.56) 

Percebe-se, portanto, que esta irracionalidade da qual Habermas aborda é 

a racionalidade da dominação, da exploração feita pelo capital aos sujeitos produtores. Com 

isso, os assentados ao se movimentarem em busca da construção de um projeto de 

preservação de sua terra, e consequentemente de sua saúde, não poderão perder de vista 

que a luta que se deve travar é objetivando sua territorialização, que no caso estudado, 

passa pela luta contra o capital, pois: “já não há como separar o que o próprio capitalismo 

unificou: a terra e o capital; já não há como fazer para que a luta pela terra não seja uma 

luta contra o capital, contra a expropriação e a exploração que estão em sua 

essência.”(MARTINS, 1995, p. 177) E a forma de lutar contra o capital no Dorcelina Folador 

dar-se-á quando os assentados iniciarem efetivamente a mudança da técnica utilizada em 

sua produção agrícola. 

Como já foi, anteriormente, abordado neste texto, a técnica convencional 

causa-lhes estranhamento em seus mecanismos que envolvem a utilização desta. Sendo 

utilizada em seu espaço, a técnica transplanta suas estranhesas a este, sendo importante a 

compreensão de Bernardo M. Fernandes, neste assunto, quando salienta que “o espaço 

estranho transforma o sujeito num estranho, a realização humana do espaço se dá na 

realização do sujeito. O sujeito político é aquele que se transforma para lutar contra a 

dominação de seu espaço.” (1991, p.34). E neste processo de luta é que o homem se 

constrói na construção de seu espaço. (SILVA, 1991). 
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Ao perceberem a coação exercida pela técnica materializada no solo do 

assentamento, e consequentemente lutarem para que a sua produção seja com a totalidade 

de suas intencionalidades, os assentados do Dorcelina Folador desmistificaram a técnica ao 

enfrentá-la, descobrindo o que já sabem, que “a vida não é um produto da Técnica mas da 

Política, a ação que dá sentido a materialidade.” (SANTOS, 1998, p.39). 

Conclusão 

No caminhar desta pesquisa, algumas respostas foram formadas pela 

metodologia de vivência no assentamento e pela explicação teórica dada pela bibliografia 

levantada. 

Por fim, espera-se que este trabalho possa colaborar, de alguma maneira, 

com o processo de emancipação territorial dos assentados do Dorcelina Folador. Os 

resultados da pesquisa subsidiaram seminários que foram realizados junto aos assentados, 

estes seminários tiveram o intuito de clarificar a compreensão da contradição existente em 

seu meio ambiente, e gerar as discussões para que eles próprios sugerissem soluções de 

mudança e as efetuassem, seguindo sua luta. Fortificando, dessa forma, a condição de 

sujeitos geográficos16. 
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1 Pesquisa de iniciação científica, realizada durante o ano 2004, junto ao grupo PET (Programa de 
Educação Tutorial)  – Geografia – UEL – MEC / SESu. 
 
2 Nome dado em homenagem à ex-prefeita do município de Mundo Novo – MS, assassinada em 
outubro de 1999. 
 
3 “Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes”.(SANTOS, 1988, p. 98) 
 
4 “Ao longo do processo de modernização da agricultura no Brasil, vários problemas ambientais 
surgiram em decorrência deste pacote tecnológico. A intensa mecanização e o uso indiscriminado de 
agrotóxicos foram os grandes vilões na degradação do meio ambiente, tais como: a poluição do solo e 
das águas de superfície e subterrânea, destruição de espécies e principalmente contaminação dos 
alimentos.”(CAMPOS e TSUKAMOTO, 2003, p. 21) 
 
5 “A chamada Revolução Verde com o pretexto de resolver a fome mundial, favoreceu grandes 
empresas multinacionais de adubos, agrotóxicos, sementes e máquinas agrícolas. A falta destes 
produtos aos agricultores criou uma intensa dependência dos mesmos às referidas 
empresas”.(CAMPOS e TSUKAMOTO, 2003, p. 19) (grifo nosso). 
 
6 A natureza, no caso, entendida somente no seu aspecto físico; enquanto “imagem” (ou aspecto 
metafísico) a natureza pode ser considerada uma “ontologia assistemática”, para uma discussão 
pormenorizada, ver ABRANTES, 1998. 
 
7 “(...) o trabalho é, num primeiro momento, um processo entre a natureza e o homem, processo em 
que este realiza, regula e controla por meio da ação, um intercâmbio de materiais com a natureza” 
(MARX apud SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) 
 
8 “Essa psicoesfera (...) [é] a base social da técnica e a adequação comportamental à interação 
moderna entre tecnologia e valores sociais (...) apoia, acompanha, e por vezes, antecede a expansão 
do meio técnico-científico.” (RIBEIRO apud SANTOS, 1994, p. 47) 
 
9 Este chamado “segundo movimento” não deve ser entendido como ordem cronológica da ação, e 
sim como recurso teórico possibilitador da análise da dialética do trabalho. Ver citação anterior de 
PAES DE ALMEIDA (1996). 
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10 Apesar desta pesquisa constar apenas oito entrevistas dirigidas, utiliza-se também os dados de 
questionário aplicado no assentamento que abrange quase a totalidade do seus moradores. 
 
11 Entende-se nesta pesquisa, simploriamente: conquistar = apossar-se de forma legal; territorializar 
= gerir autonomamente seu quinhão de terra. 
 
12 “(...) sistema de produção agrícola que evita ou praticamente exclui os fertilizantes e pesticidas 
sintéticos. Sempre que possível, os insumos de origem externa como agroquímico e os combustíveis 
adquiridos no comércio, são substituídos pelos recursos internos, encontrados na propriedade ou em 
suas propriedades.”(ALTIERI apud CAMPOS e TSUKAMOTO, 2003, p. 30) 
 
13 “Podemos dizer que a tecnologia e o capital passam a subordinar, em parte, a própria natureza, 
reproduzindo artificialmente alguns das condições necessárias à produção agropecuária, que se torna 
cada vez, mais dependente dos insumos gerados pela industria, cuja produção transformou o 
conjunto de instrumentos de trabalho agrícola. (...). Com tais transformações, a agropecuária passou 
a ser um empreendimento totalmente associado à racionalidade do ‘período técnico-científico-
informacional’.” (ELIAS, 2002, p. 23-4) 
 
14 Essa discussão é tão importante e complexa que necessitaria de uma outra pesquisa para ser 
esgotada, aqui fica somente o alerta, sem maiores aprofundamentos. 
 
15 “O capital expropria o trabalhador dos meios de produção, apropria-se do espaço, da consciência e 
do próprio homem. Ao segregar o homem, o capital, contraditoriamente, impulsiona a organização e 
luta pela dominação do espaço social. A parcela marginalizada da sociedade (cidade e campo) inicia 
uma batalha política que pode adquirir várias formas. Esta luta pelo espaço é, também uma busca de 
poder e participação. (...). É a classe trabalhadora, procurando através de comitês, associações, 
sindicatos, invasões e resistência, acampamentos, greves e outras manifestações, o controle social do 
espaço.” (SILVA, 1991, p. 137) 
 
16 “O sujeito só se liberta quando sai do espaço definido e define o seu espaço. Contudo, a libertação 
só se realiza com a conquista do território.” (FERNANDES, 1991, p. 35) 
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