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Resumo: O artigo abordará as diferentes compreensões de espaço e tempo 
enquanto elementos centrais no debate agrário contemporâneo, que coloca 
em campos opostos um modelo hegemônico instaurado pela revolução 
verde e uma proposta contestatória ligada aos preceitos da agroecologia. 
Enquanto as compreensões espaço-temporais associadas a uma ideologia do 
progresso respaldam o paradigma dominante, as vozes contra-hegemônicas 
tentam desconstruir tais discursos através da propagação de “novos antigos” 
valores. Para problematizar a questão, são utilizados trechos de três 
documentários que tratam de questões ligadas à produção agrária e ao meio 
ambiente: O mundo segundo a Monsanto (2007), Soluções locais para uma 
desordem global (2010) e O veneno está na mesa (2012).  
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Introdução 

O fim da segunda guerra mundial trouxe consigo o início da implantação de um novo 

modelo agrícola baseado na utilização de inovações tecnológicas no campo, disseminadas 

sob o argumento de promover o aumento da produtividade. A transformação em questão 

ficou conhecida como “revolução verde”, e, em pouco tempo, se tornou o modelo dominante 

de produção agrária, baseado em monoculturas, maquinários pesados, agrotóxicos e 

fertilizantes químicos. Na década de 90, se juntaram a esses elementos os Organismos 

Geneticamente Modificados (transgênicos), responsáveis pela chamada “segunda revolução 

verde”. Tais transformações mudaram não apenas as técnicas produtivas no campo, mas 

também as suas relações sociais e econômicas.  

                                                 
1 Doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). E-mail: 
prismuniz@gmail.com. 
2  Graduando em Tecnologia em Agroecologia pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). E-mail: 
edgarcaliento@gmail.com. 
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Não tardaram a surgir críticas ao modelo da revolução verde. Dentre elas, Moreira 

(2000) distingue a crítica da técnica, a crítica social e a crítica econômica. Na primeira, se 

observa, por exemplo, que as práticas agrícolas dominantes, com o uso de químicos e, por 

vezes, de sementes transgênicas, vem provocando a poluição e o envenenamento dos recursos 

naturais e dos alimentos, a perda da biodiversidade, a destruição dos solos e o assoreamento 

dos rios. Já a crítica social aponta para o fato de o modelo agrário da revolução verde, 

baseado em latifúndios e maquinário pesado, gerar “empobrecimento, desemprego, 

favelização dos trabalhadores rurais, êxodo rural urbano, esvaziamento do campo, 

sobreexploração da força de trabalho rural, incluindo o trabalho feminino, infantil e da 

terceira idade” (MOREIRA, 2000). Por último, há a crítica econômica, que destaca o 

processo de elevação de custos do pacote tecnológico da revolução verde. Para Leff (2009) a 

tecnoestrutura agrícola trazida para os países do Sul “degradou a capacidade produtiva dos 

ecossistemas tropicais e a riqueza potencial de suas populações” (LEFF, 2009, p. 33). O 

processo desencadeado pela Revolução verde criou, então “uma crescente incapacidade das 

áreas rurais pra criar empregos produtivos para seus habitantes, gerando grandes correntes 

migratórias para cidades, com altos índices de insalubridade e miséria” (LEFF, 2009, p. 34).  

Como forma de resistência e oposição ao modelo da revolução verde, surgiu o 

movimento agroecológico, que vem ganhando espaço nos discursos e práticas de movimentos 

sociais, camponeses e acadêmicos. De uma forma geral, o modelo agroecológico busca uma 

reconfiguração das relações no campo, para que as mesmas sejam socialmente justas, 

economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis. Ou seja, trata-se de um campo do 

saber em construção que procura atacar a problemática rural numa perspectiva 

transdisciplinar, de modo a construir “uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente, 

que promove a inclusão social e proporciona melhores condições econômicas para os 

agricultores” (CAPORAL, COSTABABER, 2002). A agroecologia, então, prioriza a 

agricultura familiar em relação à produção em latifúndios e rejeita a tecnologia que polui 

solos e rios, envenena os alimentos, ameaça a biodiversidade e degrada a futura capacidade 

produtiva da terra. As alternativas para esse modelo dominante são, na agroecologia, 

buscadas tanto através de pesquisas acadêmicas quanto através do conhecimento que vem 

sendo passado de geração a geração entre os povos tradicionais. 

Feita essa breve – e inevitavelmente incompleta – descrição da questão agrária atual, 

passamos ao ponto chave desse trabalho, que são as diferentes compreensões de espaço e 
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tempo que embasam cada um dos campos discursivos (um ligado à agricultura convencional 

da revolução verde e o outro ligado à agroecologia). Primeiro, cabe salientar que noções 

como espaço e tempo não possuem significados definitivos.  Durkheim (1989) defendeu que 

espaço e tempo são categorias criadas socialmente, ou seja, existem a partir de representações 

sociais. Por isso, diferentes culturas em diferentes momentos históricos apreendem de formas 

distintas as noções ligadas às duas categorias. E tais representações sociais são mais fortes à 

medida que se ignora que elas são resultado das interações humanas, uma vez que “quanto 

mais sua origem é esquecida e sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se 

torna. O que é ideal, gradualmente, torna-se materializado” (MOSCOVICI, 2003, p. 41).  

Dessa forma, entendemos que, hoje, há a hegemonia de uma compreensão de espaço e 

tempo ligada à ideologia do progresso, apesar de ela sofrer concorrências que aumentaram no 

mundo pós-guerra. No que diz respeito à compreensão temporal, a visão hegemônica carrega 

a ideia de que o passar do tempo, ligado a um acúmulo de conhecimento, traz consigo a 

realização do progresso humano, tido como um processo inexorável. Tal entendimento, 

construído historicamente e amplificado pelo iluminismo, pressupõe uma visão linear e 

otimista da história, que é encarada como uma sucessão inevitável de fatos que convergem 

para a plena realização das capacidades humanas. Essa noção tem algumas implicações: ela 

tende, por exemplo, a negligenciar o tradicional pelo novo e a respaldar a crença de que a 

técnica humana sempre resolverá nossos problemas, incluindo a própria crise ambiental. 

Além disso, ela tende a fazer pensar o futuro como expansão do modelo de vida do presente, 

desconsiderando a possibilidade de abandonarem-se práticas encaradas como “conquistas”, 

mesmo que elas tenham efeitos negativos, uma vez que tais efeitos, de acordo com essa 

visão, deverão ser mitigados através do aperfeiçoamento da técnica humana. Na mesma linha, 

a noção de espaço tem a ver com a percepção da natureza como espaço separado do espaço 

do ser humano. A natureza seria, então, simplesmente o espaço de realização da ação humana 

(SOUZA, 2005). Essa noção está associada ao fato de as sociedades modernas terem se 

formado “contra a natureza, determinadas a explorá-la e transformá-la pela violência” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 32). Existe, aqui, uma relação de interdependência com a noção de 

tempo enquanto agente do inevitável progresso humano. O espaço da ação humana em 

oposição ao espaço natural gerou a sensação de que “a cultura é da ordem do presente e do 

futuro; a natureza do passado” (MOSCOVICI, 2007, p. 21).   
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Discursos contestatórios vêm tentando desconstruir as compreensões de espaço e tempo 

fincadas na ideológica do progresso, como se mostrará na discussão do trabalho. De uma 

forma geral, tais discursos, que rejeitam a linearidade do tempo e a inexorabilidade do 

“progresso”, propagam a necessidade de se criar um futuro que recorra ao ancestral, 

contrariando a lógica que sempre predominou na modernidade ocidental de ser buscar o 

futuro olhando apenas para frente (SANTOS, 2011). Também, busca-se uma visão que 

permita modificar a sociedade em vista do ambiente, inserindo a natureza na natureza 

humana. (MOSCOVCI, 2007). 

O embate ideológico das diferentes compreensões de mundo ocorre no campo da 

comunicação. Tanto a manutenção da ordem vigente quanto as modificações nas estruturas 

sociais dependem de processos comunicativos, uma vez que “poder é mais do que 

comunicação, e comunicação é mais do que poder. Mas o poder se fia no controle da 

comunicação, assim como o contra-poder depende da ruptura de tal controle” (CASTELLS, 

2009, p. 03).  Neste artigo em específico, trabalharemos com a comunicação dos filmes 

documentários. Bill Nichols (2005) defende que todo filme é um documentário, distinguindo 

os documentários de satisfação dos desejos (ficção) dos documentários de representação 

social (não-ficção). Esta última categoria, objeto deste artigo, representa “de forma tangível 

aspectos de um mundo que já ocupamos e compartilhamos. Expressam a nossa compreensão 

sobre o que a realidade foi, é e o que poderá vir a ser” (NICHOLS, 2005, p. 26-27). Apesar 

de falarmos em realidade, é importante perceber que a realidade construída pelo cineasta 

parte de um ponto de vista entre vários outros possíveis. 

A crença é encorajada nos documentários, já que eles frequentemente visam 
exercer um impacto no mundo histórico e, para isso, precisam nos persuadir ou 
convencer de que um ponto de vista é preferível a outros. (...) Do documentário, 
não tiramos apenas prazer, mas também uma direção (NICHOLS, 2005, p. 27). 

 

No caso dos documentários citados nesse trabalho, os três assumem uma posição crítica 

em relação ao modelo agrário dominante. O mundo segundo a Monsanto (2007) é uma 

produção trinacional (França, Canadá e Alemanha), dirigida pela jornalista Marie-Monique 

Robin, que pretende explicitar as mazelas sociais e ambientais trazidas por inovações como 

agrotóxicos e produtos transgênicos, focando especialmente na atuação da Monsanto, 

empresa que detém a liderança mundial na produção desses insumos. Já o documentário 

francês Soluções locais para uma desordem global (2010), dirigido por Coline Serreau, 
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trabalha tanto com a crítica ao modelo da revolução verde quanto com a apresentação de 

alternativas locais de resistência ao paradigma dominante. Por último, o brasileiro O veneno 

está na mesa (2012), de Silvio Tendler, traz a discussão para a realidade brasileira, dando um 

destaque especial ao mal que os agrotóxicos fazem à saúde humana e ao meio ambiente. 

Ainda que os três documentários adotem pontos de vista semelhantes, eles dialogam com os 

discursos contrários, especialmente no sentido de rejeitá-los. Através dessa 

interdiscursividade acreditamos ser possível perceber pistas sobre as diferenciações entre as 

compreensões de tempo e espaço dos diferentes campos discursivos.  

A seguir, a questão será problematizada a partir de trechos selecionados nas falas que 

compõem os três documentários. A problematização proposta não levará em conta aspectos 

visuais dos documentários, apenas determinadas falas que foram escolhidas pelo fato de se 

adequarem à discussão proposta.  Cabe salientar que esse artigo é uma abordagem inicial da 

questão. Fizemos apenas uma problematização geral do assunto a partir dos trechos 

escolhidos, articulando-os com o pensamento de autores ligados à questão ambiental, e a 

intenção é que a análise seja aprofundada posteriormente. As falas em inglês e francês foram 

traduzias pelos autores do artigo.  

 

As noções construídas de espaço e tempo dentro do discurso dos documentários sobre a 

questão agrária 

 Em “O mundo segundo a Monsanto” há um trecho bastante revelador de uma 

percepção de temporalidade ligada à ideologia do progresso. Nele, Dam Glickman, ministro 

da agricultura de Bill Clinton entre 1995 até 2000, explica como ocorreu o processo de 

regulamentação dos transgênicos nos Estados Unidos: 

O que eu descobri nos primeiros anos em que estive envolvido na regulamentação 
da biotecnologia é que havia um sentimento geral no agronegócio e dentro do 
nosso governo dos Estados Unidos de que se você não estivesse marchando 
inflexivelmente em frente a favor da aprovação rápida de produtos 
biotecnológicos, da aprovação rápida do cultivo de transgênicos, então de alguma 
forma você seria anticiência e antiprogresso.   
 

A transformação da racionalidade humana num mito quase religioso (MORIN, 2011) 

teve, como um de seus efeitos, desincentivar o homem a pensar no futuro da humanidade e 

do planeta (SANTOS, 1999). A fala mencionada revela essa transformação da ciência (ou 

melhor, de um determinado paradigma científico) em algo inquestionável. Não seguir o 

percurso linear proposto por essa noção de progresso (marchar em frente) é entendido como 
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uma forma de “heresia”. Dentro dessa marcha rumo ao progresso, não há espaço para 

questionamentos. A visão da inexorabilidade do progresso humano faz com que os 

desenvolvimentos da ciência, da técnica, da indústria e da economia não sejam regulados 

nem pela política, nem pela ética nem pelo pensamento (MORIN, 2011). “Ontem, a técnica 

era submetida. Hoje, conduzida pelos grandes atores da economia e da política, é ela que 

submete” (SANTOS, 2008). Em “O veneno está na mesa”, a voz da narradora afirma que “A 

pretexto de modernização nos campos, a revolução verde impôs o monocultivo em áreas 

extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivavam, trocando homens por 

máquinas”. Aqui também se denuncia uma percepção do “moderno” como um valor por si 

só. Ao afirmar que a modernização foi um pretexto, tenta-se revelar que há um interesse por 

trás da ciência e da técnica. 

A negação dessa percepção da linearidade do tempo e da inexorabilidade do 

progresso técno-econômico é uma constante nas falas das personagens dos documentários. 

De uma forma geral, tenta-se passar a ideia de que o caminho trilhado pela revolução verde 

foi um caminho errado e que, portanto, deve ser abandonado. Em “O veneno está na mesa”, o 

agricultor Fernando Ataliba afirma que: 

O que a revolução verde fez foi destruir, apagar, esquecer toda a herança, todo o 
acúmulo de conhecimento da agricultura tradicional ao longo dos seus 10 mil 
anos, e criou-se um negócio totalmente novo. E essa novidade, depois de 50 anos 
existindo, tá mostrando que ela não dá certo. O que ela está produzindo? Ela está 
produzindo perda da fertilidade dos solos, perda dos mananciais, perda da 
biodiversidade, contaminação dos solos, das águas e das pessoas, contaminação do 
ar, mudanças climáticas. O que mais nós vamos esperar acontecer pra gente 
perceber que esse modelo novo não é um modelo bom. 
 

 Aqui, fica clara a ideia de que nem sempre o que é novo é bom. Na mesma linha 

segue a declaração de Pedro Stedile, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, que em “Soluções locais para uma desordem global” defende que: 

Eles se transformaram em espoliadores da natureza. Eles sugam da natureza tudo o 
que podem para obter seu lucro. Sugam a água, sugam o solo e aplicam as técnicas 
produtivistas da indústria, cuja matriz principal é apenas vender insumos 
industriais para os agricultores, como os fertilizantes químicos, os venenos, as 
maquinas cada vez maiores que precisam de menos mão de obra. Este modelo da 
Revolução Verde, do capitalismo industrial aplicado à agricultura não tem futuro. 

 

Dizer que o modelo não tem futuro significa romper com a ideia de que os avanços na 

técnica podem mitigar os efeitos negativos da agricultura instaurada pela revolução verde. 

Também em “Soluções locais para uma desordem global” a física e ativista Vandana Shiva 
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resume bem esse ponto de vista ao dizer que “Tudo isso deve ser rejeitado como uma 

aberração do século passado. Devemos começar este século reencontrando a sabedoria antiga 

que nos ensinava como viver com a terra”. Tais discursos, que rejeitam a ideia de tempo 

enquanto percurso linear desenhado pelo acúmulo do conhecimento humano, estão de acordo 

com a reflexão de Gilberto Dupas (2006) que, afirmando a imprevisibilidade da história, 

defende que “talvez o melhor fosse ficarmos mesmo com Merleau-Ponty quando afirma que 

caminhamos; e não progredimos. Transformar caminhada em progresso seria, assim, uma 

mera elaboração ideológica das elites” (grifos do autor).  

Uma vez que o caminho seguido pela revolução verde é encarado como um caminho 

que não deu certo e não tem futuro, como uma “aberração do século passado”, a solução 

apontada pelo discurso agroecológico segue no sentido da necessidade de uma volta, de uma 

recuperação de conhecimentos anteriores à revolução verde. Tal proposta, que vai de 

encontro ao discurso de se marchar sempre em frente que materializa a ideologia do 

progresso, está presente em trechos como os seguintes: 

Nós descobrimos que a humanidade só chegou onde estamos porque ao longo 
desses milhões de anos os camponeses sempre desenvolveram conhecimento 
dessas técnicas de produzir respeitando a natureza. Então agora nós precisamos 
recuperar esse saber popular para recuperar uma agricultura milenar que respeite o 
meio ambiente (João Pedro Stedile, Coordenador do MST em “Soluções locais 
para uma desordem global”).  
 
Eu me lembrei lá de trás, né, do tempo lá do meu pai, que tinha sementes crioulas. 
Por que que não pode hoje tentar fazer isso também?” (Adonai Taques Soares dos 
Santos, agricultor, em “O veneno está na mesa”). 
 
Essa falsa inteligência, que eu chamaria de inteligência "masculinista", vem do 
ideal de dominar a natureza, do ideal de destruir todos os conhecimentos antigos, 
porque vieram de nossas mães e avós, isto é agir como estúpido acreditando que se 
é esperto. A agricultura não apareceu ontem, ela vem de tempos distantes. E em 
todos os tempos, foram as mulheres que conceberam as inovações e permitiram à 
humanidade se alimentar. Todo esse saber está ameaçado (Vandana Shiva, física e 
ativista, em “Soluções locais para uma desordem global”). 
 
O que nós queremos é o conhecimento de nossas avós, que conheciam todas as 
plantas, todas as virtudes e propriedades. É por isso que abri em nossa granja uma 
universidade de avós, para manter vivos esses conhecimentos e tradições 
(Vandana Shiva, física e ativista, em “Soluções locais para uma desordem 
global”). 
 

Nas falas, há um forte apelo ao tradicional, ao ancestral, ao milenar, ao conhecimento 

dos pais, mães e avós. Tenta-se atribuir valor ao que, dentro da ideologia do progresso, é 
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simplesmente considerado velho, antiquado, ultrapassado. Ainda que se propague um retorno 

às práticas tradicionais, os defensores de um modelo agroecológico entendem que o discurso 

da volta tende a enfrentar uma forte resistência numa sociedade dominada pelo discurso do 

progresso. É por isso que é feito um esforço para desconstruírem-se ideias como a de que 

voltar a um modelo de agricultura tradicional significa retroceder à pré-história, como pode 

ser verificado nos dois trechos a seguir: 

Nós estamos dizendo às pessoas: vejam, tenham suas próprias sementes e vocês 
controlarão toda a cadeia alimentar. Então, vocês voltam à agricultura que existia 
neste país. Isso não significa que eu estou levando vocês de volta à idade das 
cavernas. Mas ao menos eu faço uma coisa, eu impeço que vocês se suicidem. 
Com certeza (Devinder Sharma, engenheiro agrônomo, jornalista, escritor em 
“Soluções locais para uma desordem global”). 
 
Retornando a uma pegada ecológica sustentável na França, vamos retornar aos 
anos 1960. Não era a Idade da Pedra. O que consumimos agora não é mais 
produzido da mesma forma. As roupas que vestimos hoje viajam 30.000 
quilômetros. Nos anos 1960, as fábricas de tecidos estavam no norte da França. A 
situação é absurda. Os camarões dinamarqueses são limpos no Marrocos enviados 
de volta à Dinamarca para serem empacotados e reexportados. É preciso parar ou 
reduzir o comércio internacional. Permaneçamos locais, o comércio deve ser local 
(Serge Latouche, economista e professor universitário em “Soluções locais para 
uma desordem global”). 

 
 Se há uma necessidade de se negar a ideia de que o abandono do modelo instaurado 

pela revolução verde seria uma volta “à idade das cavernas” ou “à idade da pedra”, concluí-se 

que isso ocorre porque, no campo discursivo concorrente, existem discursos que defendem tal 

visão, que nessas falas estão sendo combatidos. O retorno, aqui, surge no sentido de se 

abandonar o que não deu certo e seguir outra trilha que possa garantir um futuro melhor. 

Como já foi apontado, a percepção do passar do tempo ligada à ideologia do progresso tende 

a negligenciar a preocupação com um futuro. Os discursos contestatórios vem trazendo para 

o debate a perspectiva de um tempo glacial (LASH; URRY, 1994 apud CASTELLS, 2009), 

noção que percebe a relação entre homem e natureza numa perspectiva evolucionária e de 

longos termos, incorporando a solidariedade intergeracional. Tal exemplo aparece, por 

exemplo, na fala a seguir, de Marcelo de Souza Porto, pesquisador da Fiocruz em “O veneno 

está na mesa”.  

Boa parte dos efeitos à saúde, da intoxicação, que é feita às populações, boa parte 
de toda essa destruição que é desenvolvida pela expansão das monoculturas, ela 
não tem nenhuma implicação para o lucro e para a cadeia de preços, ou seja, a soja 
barata, o álcool barato, a carne barata, em boa parte se dá em nome do câncer, da 
intoxicação aguda, que é atendida pelo SUS público, pelo desrespeito à natureza 
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que vai ser pago nas próximas gerações. Nada disso de alguma maneira é 
contabilizado.  
 

Até agora foram problematizadas as compreensões temporais presentes nos discursos 

dos documentários – tanto as defendidas quanto as combatidas por eles. Importa agora entrar 

na questão das percepções de espaço, que estão diretamente conectadas as noções temporais. 

Como já mencionado, a ideologia do progresso está associada a uma percepção que separa o 

espaço da natureza do espaço da sociabilidade humana. Nos discursos dos documentários, ao 

contrário, há uma preocupação constante  em reunificar sociedade e natureza, como pode ser 

visto nos trechos a seguir, retirados da fala do escritor Eduardo Galeano em “O veneno está 

na mesa”: 

Um exemplo, acho que o mais revelador de todos, o mais indiscutível de todos a 
propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, é o 
que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos 
contra a natureza estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas 
em nome da produtividade, ou seja, em nome de um critério economicista de o que 
é o progresso humano.  
 
Os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes da mesma dignidade, 
ou seja, qualquer contradição é artificial, e, sobretudo, quando nasce dessa religião 
do progresso, do desenvolvimento, do crescimento econômico, que predomina 
num mundo onde manda o deus mercado, que é um deus implacável, um deus 
invisível, tremendo filho da puta o deus mercado, que manda esquecer essa 
identidade entre os recursos naturais e a vida humana e entre os direitos humanos e 
os direitos da natureza. 
 

Em ambas as falas se defende que a noção de progresso humano dominante, associada 

a critérios mercadológicos, provoca a dissociação homem/natureza e que tal dissociação é 

artificial, socialmente construída a partir de interesses hegemônicos. Além da crítica ao 

caráter economicista da ideologia do progresso, aparece também a crítica da técnica. Em tal 

crítica, a técnica não surge essencialmente como algo negativo, mas é o papel que ela 

adquiriu nas sociedades modernas, bem como a falta de uma regulação da mesma pela ética e 

pelo interesse da sociedade e do planeta como um todo, que parecem ser o principal foco da 

crítica em questão, como pode ser verificado nas falas seguintes: 

 
A agronomia moderna trata de uma maneira obsessiva de eliminar todas as 
funções naturais e livres do ecossistema e substituí-las por produtos petroquímicos 
caros e poluidores, da indústria pesada, em resumo, pelo que é chamado de 
progresso técnico (Philippe Debrossses, agricultor e doutor em ciências ambientais 
em “Soluções locais para uma desordem global”).  
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Temos que ir mais pela natureza e menos pela tecnologia, porque a tecnologia em 
si, se não está trabalhando conforme da natureza, ela não vai conseguir um 
resultado satisfatório (Ana Primavesi, agrônoma e professora da USP em “O 
veneno está na mesa”). 

 
Essa separação homem/natureza, apesar de reforçada pelo pensamento iluminista, tem 

raízes mais profundas na cultura ocidental. Diegues (2000), por exemplo, diz: “Em oposição 

às religiões animistas de muitos povos indígenas que, para usar nossos termos, vêem cultura 

na natureza e natureza na cultura, a tradição judaico-cristã parte do princípio que ao homem 

foi dado o domínio sobre natureza” (p5-6).    

A principal consequência de tais compreensões é o desencantamento da natureza, a 

perda completa de seu caráter sagrado em todos os sentidos, enquanto condição, parte e 

caráter da própria vida. O homem, dessa forma, se relaciona com a natureza numa 

perspectiva meramente instrumental (LANDER, 2010). Isso justifica, por exemplo, que a 

economia capitalista compreenda os danos ambientais como meras externalidades do 

processo econômico (CAVALCANTI, 2010), o que resultou nas mudanças climáticas, nas 

mudanças nas condições das águas, na destruição da biodiversidade e noutros fenômenos 

ligados à crise ambiental vigente, que está intimamente associada a uma crise civilizatória 

(LANDER, 2010). 

Ceceña (2011) afirma que a separação entre sociedade e natureza, marcante na cultura 

ocidental, não é algo próprio das culturas oriundas do continente americano, de modo que um 

resgate dessa harmonia com a natureza e com todas as formas de vida poderá nos fazer viver 

de uma fora muito mais livre, natural e emancipada.  

Uma última fala será destacada nesse trabalho. Nela, o engenheiro agrônomo Claude 

Bourguignon, em “Soluções locais para uma desordem global” problematiza a percepção do 

natural como algo selvagem que deve ser controlado: 

Psicologicamente é difícil para os agricultores não ararem. Semear o solo que já 
tem vegetação é um choque. Eu sou o único que rasga minha terra. Com o sistema 
de plantio direto, isso está fora de meu controle. A terra se torna selvagem... Eu 
perderei o controle. E isso é apavorante. Eles precisam controlar tudo. A natureza 
deve ser enjaulada em parques nacionais, para contê-la e guiá-la. Não há espaço no 
planeta para qualquer vegetação selvagem. O homem deve controlar tudo.  

 

Moscovici (2007) destaca que a maior parte das sociedades, especialmente as 

sociedades modernas, formou-se contra a natureza, determinada a explorá-la e transformá-la 

através da violência. “Uma violência no sentido estrito do termo, na medida em que se pensa 
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e age para dominá-la, combatê-la ou forçá-la. É bom admitir que a técnica e a ciência, o 

psiquismo, as doutrinas filosóficas, são impregnados por essa separação e esse antagonismo, 

que prevaleceram até aqui” (MOSCOVCI, 2007, p. 32). Para o autor, a única forma de fugir 

desse paradigma civilizacional é “rascunhar, a partir de nossa própria experiência, aquilo que 

queremos, o que quer dizer uma sociedade pela natureza, uma visão que permite modificá-la 

em vista da natureza, uma nova ciência  que nos ensina a inseri-la em nossa natureza” 

(MOSCOVCI, 2007, p. 32). 

 

Conclusão 

 Como mencionado anteriormente, o trabalho apresentado ainda é uma abordagem 

inicial. Ele faz parte de um projeto mais amplo, intitulado “As compreensões de espaço e 

tempo nos discursos sobre meio ambiente e sua interferência ideológica no debate 

ambiental”. Aqui, tentamos problematizar a discussão focando na questão agrária e utilizando 

trechos de documentários, que ajudaram a visualizar o debate proposto. No entanto, sabemos 

que os documentários circulam em meios restritos, portanto, a pesquisa desaguará numa 

análise de como esses discursos que propagam diferentes compreensões espaço-temporais 

relacionadas ao meio ambiente concorrem no espaço midiático. Acreditamos que esse 

conhecimento é importante no sentido de respaldar a desconstrução de noções cristalizadas 

de espaço e tempo que por vezes são empecilhos para a propagação de uma consciência 

ambiental.  
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