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O objetivo central deste texto é realizar reflexões sobre alternativas 

ao modelo de desenvolvimento adotado como central para o período moderno, a 

busca de práticas sociais que apresentem contraponto a este modelo levou a focar a 

análise  na produção realizada pelos agricultores orgânicos nos municípios de  Mato 

Grosso do Sul e avaliar as suas possibilidades como alternativa sócio-ambiental 

para pequenos produtores rurais.  

A base teórica esta relacionada a idéia de que os paradigmas 

“fundantes” da modernidade estão em crise. A identificação e avaliação das práticas 

sociais assumem importância significativa no sentido de buscar no real as 

alternativas para o modelo de desenvolvimento dominante contribuindo com 

reflexões sobre estas práticas.  

 

 

O processo de histórico de ocupação da área de estudo 

 

A área definida para esta análise é compreendia pelos municípios de 

Glória de Dourados, Jatei, Nova Andradina, Ivinhema, Deodápoils, Taquaruçu, 



Fátima do Sul e Dourados. Nestes municípios atua a Associação dos Produtores 

Orgânicos do Mato Grosso do Sul . 

Os diversos limites relacionados ao modelo de produção agrícola 

permitem pensar a necessidade do estado de Mato Grosso do Sul superar sua base 

produtiva restrita ao binômio soja-gado com base no agronegócio. Esta base 

produtiva teve e têm significativa importância na geração da riqueza economica, mas 

ao mesmo tempo apresenta problemas graves quanto aos aspectos sociais e 

ambientais além de uma significativa concentração da riqueza. 

Os municípios delimitados tiveram como  base de sustentação a 

retirada da vegetação nativa e sua substituição por pastagem e por produtos 

agrícolas destinados a atender ao mercado internacional, com destaque para a soja. 

De acordo com Suertegaray: 

Considerado pela política econômica oficial o principal motor do 

desenvolvimento brasileiro, o agronegócio – a produção agropecuária 

apoiada em novas tecnologias e voltada para a exportação – vem 

provocando, segundo diversos estudos, danos ao meio natural e 

transformações sociais importantes. Os problemas já constatados em 

diferentes regiões do país apontam para a necessidade de se realizar 

mais estudos sobre esse tema, para que processos de degradação 

sejam mais bem entendidos. (2004, 50) 

 

Esse modelo, comum ao centro-oeste brasileiro, representou o 

empobrecimento da biodiversidade, a perda da qualidade do solo, a diminuição da 

quantidade e da qualidade hídrica e, conjuntamente a esta transformação ambiental, 

ocorre o empobrecimento populacional com a diminuição do numero de habitantes 



dos municípios analisados em conseqüência da diminuição da necessidade do 

trabalho na maioria dos municípios, com a conseqüente concentração populacional 

em Nova Andradina, mas, especialmente em Dourados que “polariza a região”. 

 

 

Evolução do numero de habitantes nos municípios analisados. 

 1970 1980 1991 2000 
Municípios rural urb total rural urb total rural urb total rural urb total 

Glória de 
Dourados 

34.623 6.449 41.072 8.375 7.820 16.195 3.899 7.990 11.899 2.827 7.209 10.036 

Deodápolis - - - 10.778 7.297 18.075 4.793 8.920 13.713 2.902 8.435 11.337 
Ivinhema 11.837 2.268 14.105 14.083 9.522 23.605 17.433 14.993 32.426 6.555 15.088 21.643 
Nova Andradina 4.709 5.682 10.391 5.917 15.751 21.668 7.524 22.294 29.848 5.499 29.882 35.381 
Jatei 9.293 479 9.772 5.681 1.098 6.779 3.639 1.347 4.986 2.751 1.303 4.054 
Taquarussu - - - - - - 2.131 2.402 4.533 1.405 2.088 3.493 
Dourados 47.587 31.599 79.186 21.644 84.849 106.493 13.128 122.856 135.984 15.021 149.928 164.949
Total 108.498 46.477 154.526 66478 126.337 192.815 52.547 180.802 233.349 21.939 213.913 235.872

Fonte: IBGE – Censo demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000.          urb. - 

urbano 

 

Nas margens deste modelo de desenvolvimento centrado na 

complementariedade à economia do sudeste brasileiro e no fornecimento de 

matéria-prima para a exportação, ocorrem práticas alternativas de produção que 

produzem para além do econômico uma territorialidade própria. 

As práticas e conseqüentes territorialidades passam a adquirir 

importância significativa superando sua interioridade, ou seja, passam a ser 

valorizadas externamente neste momento histórico de busca de alternativas sócias e 

ambientais mais adequadas aos parâmetros de uma sociedade sustentável1. 

Esta valorização deve superar as dificuldades impostas pelo modelo 

dominante que cria regras de produção e de mercado que dificultam, ou mesmo 

impedem a consolidação da proposta de produção orgânica através do chamado 
                                                 
1 Sociedade sustentável entendida como sustentabilidade da sociedade em contraponto teórico ao termo 
Desenvolvimento Sustentável que tem como base a sustentabilidade do desenvolvimento.  



comércio justo e solidário. Neste sentido as análises destas práticas sociais devem 

ser acompanhadas cientificamente e consideradas inserias na totalidade do mundo 

moderno, desta forma, a pesquisa cientifica, em seus diferentes ramos do 

conhecimento, permite reflexões e contribui com o avanço das ações sociais. 

 

A literatura especifica sobre a critica aos aspectos ambientais e 

sociais relativos a “agricultura moderna/convencional” é ampla e abrange um leque 

variado de olhares e metodologias, neste projeto foram selecionadas obras que 

apontam para além do modelo dominante e que tratam da área de estudo definida 

para esta pesquisa. 

É consenso na literatura analisada que o modelo de 

desenvolvimento agrícola implantado no Brasil teve e tem como objetivo atender as 

necessidades de exportação e, conseqüentemente, busca atingir níveis avançados 

de competitividade no mercado internacional. As características desta agricultura 

denominada de agronegócio, foi assim caracterizada por Suertegaray: 

 

Agronegócio é definido como a atividade agrícola em que a 

produção destina-se basicamente ao mercado externo. Fortemente 

apoiado no desenvolvimento técnico-científico atual, o agronegócio 

é desenvolvido em grandes propriedades, com uso intensivo de 

mecanização, fertilizantes e agrotóxicos – o que reduz a 

necessidade de mão-de-obra e expulsa populações de suas áreas 

tradicionais. (2004, 50) 

 



Na área de estudo deste projeto, este modelo agrícola foi 

implantado a partir da década de 1970, mas a sua estruturação ocorre desde 1940 

do século XX. Conforme demonstra estudo realizado por Jocimar Lomba Albanez, 

com a implantação em 1943 da Colônia Agrícola de Dourados, em consonância com 

mediações políticas realizadas na época, ocorre o processo de transferência das 

terras para domínio privado. Ainda, segundo este pesquisador, a região2 passa por 

um processo intenso de incremento populacional no período de 1960 – 1970, 

crescimento populacional de 257,1%, com predominância da população rural sobre 

a urbana. (ALBANEZ, 2003). 

Com esta base (propriedade privada da terra e contingente 

populacional) associada aos aspectos naturais de solo e clima, a partir da década de 

1970, insere-se na área de estudo o modelo agrícola denominado de “agricultura 

moderna/convencional”3, que tem como alicerce a submissão da agricultura à 

industria e a conseqüente mecanização, visando o ganho de competitividade 

almejando atingir o mercado internacional, atendendo aos interesses do 

agronegócio. 

As conseqüências sociais deste modelo foram sistematizadas por 

Roel e Arruda: 

Esse padrão agrário moderno, segundo estimativas, expulsou do 

campo, entre os anos 70 e 80, mais de 29 milhões de camponeses 

ou pequenos produtores. (...) Dados do IBGE do Mato Grosso do 

Sul mostram que, entre 1985 e 1996, desapareceram 6.743 
                                                 
2 No estudo realizado por ALBANEZ a região considerada é a Microrregião Homogênea Campos de Vacaria e 
Mata de Dourados definida pelo IBGE, esta região engloba os municípios inseridos na área de pesquisa deste 
projeto. 
3 A denominação agricultura moderna gera controvérsias, na realidade o que era denominado de agricultura 
moderna nos anos de 1960-1970, passou na década de 1990 a ser denominado de agricultura convencional ou 
agroquímica ou ainda agricultura industrializada, essa mudança  ocorreu após o entendimento da problemática 
ambiental como central para a humanidade, sendo a agricultura moderna entendida como prejudicial ao 
ambiente. 



estabelecimentos com menos de 100ha e aproximadamente 13.000 

famílias foram excluídas do processo produtivo.(...) Em resumo, a 

modernização da agricultura no Brasil, iniciada a partir dos anos 60, 

condenou um grande número de agricultores à decadência, forçou 

grande parte da mão-de-obra rural a favelizar periferias urbanas, e 

fez dobrar ou triplicar o número de pobres rurais, elevando a níveis 

insuportáveis a violência, a destruição ambiental e a criminalidade. 

(2003, 214). 

  

Aprofundando esta analise, de acordo com Dulley, neste modelo 

agrícola, 

... os elementos dos ecossistemas natural e cultivado na sua 

interface com a natureza, são considerados bens livres. 

Externalidades em relação ao processo econômico de produção. Não 

há qualquer restrição em relação à utilização dos meios humanos, 

inertes e vivos, a não ser aqueles estabelecidos em legislação. 

(2003, 85) 

 

Esse entendimento de elementos da natureza como bens livres 

promoveu o que ficou convencionado como problemas ambientais também gerados 

pela agricultura moderna/convencional. 

Neste aspecto, problemática ambiental, é possível identificar 

diferentes olhares analíticos, alguns autores entendem a problemática ambiental 

como uma crise fragmentada, crise que deve ser superada com a correção dos 

rumos adotados pelo modelo dominante de desenvolvimento, para estes autores as 



respostas a problemática ambiental provocada pela agricultura esta no avanço 

tecnológico que permitirá o uso cada vez menor dos elementos da natureza para a 

produção.  

Para outros autores a problemática ambiental é fruto de uma crise 

da modernidade e dos seus paradigmas fundadores. 

Entre estes autores se destaca Boaventura de Souza Santos que 

afirma: 

A partir de meados do século XIX, com a consolidação da 

convergência entre o paradigma da modernidade e o capitalismo, a 

tensão entre a regulação e emancipação entrou num longo 

processo histórico de degradação caracterizado pela gradual e 

crescente transformação das energias emancipatórias em energias 

regulatórias(...) Com o colapso da emancipação na regulação, o 

paradigma da modernidade deixa de poder renovar-se e entra em 

crise final. (2001, 15). 

 

Com essa consolidação, passou a ser dominante no Ocidente a 

noção de “natureza” vinculada à expansão da burguesia e às idéias do 

racionalismo.  

No final da década de 60 do século XX, “descobre-se” que o modelo 

dominante de desenvolvimento construído pela sociedade ocidental, leva à 

destruição da natureza e da vida, tem um limite imposto pelo ambiente natural.  

A dependência do sistema produtivo em relação ao ambiente natural 

e a “descoberta” dos limites da natureza, em relação a sua transformação para 



viabilizar o desenvolvimento capitalista, geram o que ficou conhecido como “crise 

ambiental” e alternativas são construídas na perspectiva de superação. 

As alternativas identificadas partem de pressupostos diferenciados 

que podem ser classificados em dois: um tem como foco a correção de falhas no 

modelo de desenvolvimento, têm como pressuposto a idéia de que o 

desenvolvimento técnico-científico apresentará soluções para os problemas 

ambientais, portanto, é uma questão de tempo, têm como proposta concreta a 

internalização dos custos ambientais; outro tem como base a idéia que o problema 

ambiental esta inserido na crise da modernidade e sua superação esta associada na 

construção de novos paradigmas, de novas praticas que superem a idéia de 

separação da dicotomia sociedade/natureza. 

A análise da prática social chamada de agricultura orgânica é 

entendida neste projeto como inserida nesta segunda possibilidade de superação, 

ou seja, proporciona o repensar das bases paradigmáticas da produção.  

Para Dulley uma teoria da produção orgânica tem como objetivos: 

1)recuperação/manutenção do equilíbrio do solo e sua conservação; 

2) adaptação do ecossistema cultivado ao meio ambiente; 3) a 

manutenção de um nível elevado e sustentável de produtividade do 

ecossistema cultivado em equilíbrio com a natureza; 4) considerar as 

condições ambientais locais do ecossistema cultivado, que são 

sempre específicas; 5) valorização e utilização do senso de 

observação do agricultor; 6) ação com a participação ativa dos 

cidadãos, trabalhadores e clientes (consumidores) no processo de 

produção. (2003, 96) 

 



 

No Brasil, segundo este mesmo autor, a agricultura orgânica ocupa apenas 0,04% 

da área agricultada, ocupando a 49º posição entre os países que possuem áreas 

destinadas a agricultura orgânica. No total, em 2001, 100.000 ha eram utilizados no 

Brasil para a produção de produtos orgânicos. (DULLEY, 2003). 

 Esta pequena participação pode ter como significado a não inserção 

desta prática agrícola no sistema produtivo dominante e, portanto aponta para a 

idéia de alternativa. A idéia de alternativa é entendida como explicitada por Souza 

Santos e Rodrigues. 

No inicio do século XXI, a tarefa de pensar e lutar por alternativas 

econômicas e sociais é particularmente urgente por duas razões 

relacionadas entre si. Em primeiro lugar, vivemos em uma época em 

que a idéia de que não há alternativas ao capitalismo conseguiu um 

nível de aceitação que provavelmente não tem precedentes na 

história do capitalismo mundial. (...) Em segundo lugar, a reinvenção 

de formas econômicas alternativas é urgente porque, em contraste 

com os séculos XIX e XX, no inicio do novo milênio a alternativa 

sistêmica ao capitalismo representada pelas economias socialistas 

centralizadas não é viável nem desejável. (2002, 24) 

 

A organização dos produtores rurais para a produção agrícola 

orgânica apresenta-se como alternativa ao modelo agrícola dominante, inserindo 

idéias e praticas alternativas que indicam caminhos possíveis de superação. A 

reflexão realizada pelos trabalhadores que optaram pelo produção orgânica, avança 

para a idéia de ir alem da produção, aponta para repensar o comércio, propondo o 



chamado comercio justo e solidário. Cabe a ciência a reflexão sobre esta realidade 

alternativa, sobre seus limites e e seus avanços, em um processo dialético de 

elaboração do conhecimento, com a análise das práticas associada a teoria 

construída e em construção, valorizando uma prática produtiva organizada por 

pequenos produtores agrícolas que apontam caminhos diferenciados para a 

produção e comercialização. O mapeamento desta prática e a analise de sua 

territorialidade permitirá avaliação da atividade e construção de propostas no sentido 

de construção de uma sociedade sustentável a partir das reflexões teóricas relativas 

a prática analisada. 
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