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RESUMO

A pesquisa pretende refletir acerca das relações de poder na sociedade e sua transmutação na
história,  até  a  configuração  de  um  contexto  microfísico,  que  orienta  comportamentos,
condutas  e  fundamenta  o  sistema  político-econômico  global.  Assim,  analisar-se-á  o
surgimento  do  paradigma  do  homo  predator na  sociedade  e  o  desenvolvimento  de  uma
dinâmica  bio e necropolítica,  que dá  causa às vulnerabilidades  sociais  e ambientais  para
garantia  da  capilaridade  do  domínio  e  controle  nas  sociedades.  Dessa  maneira,  o  que
demonstrar-se-á é a regência da vida e da morte pela formulação de situações sistêmicas que
viabilizam a condução e construção de realidades. A partir desse contexto, o estudo apontará
as  compatibilidades  entre  fragilidades  sociais  e  ambientais,  de  forma  que  as  primeiras
acarretam as segundas – ou seja, os corpos negros, das mulheres, lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais e em sofrimento mental são também os corpos submetidos aos riscos ambientais,
na medida em que a não incorporação destes indivíduos pelo sistema gera a condição de
pobreza,  que  é  interpretada  como  aglutinador  de  vulnerabilidades.  Assim,  objetivar-se-á
demonstrar  a  gênese  da  física  dos  poderes  que  justifica  as  razões  da  existência  destes
vulneráveis socioambientais. E é justamente a partir desse raciocínio que o eixo central do
estudo recorrerá aos fatos empíricos para referendar o objeto de estudo. Assim, suscitar-se-á a
tragédia-crime ocorrida em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, no ano de 2019, relativa
ao rompimento  da Barragem I,  da mina  do Córrego do Feijão.  A partir  desse panorama,
buscar-se-á  responder  à  pergunta:  quais  as  correspondências  entre  o  aprofundamento  das
vulnerabilidades sociais, na perspectiva bio-necropolítica, e o grau de insegurança e injustiça
ambiental  diante  dos  desastres  ambientais  de  causa  antropogênica?  Ou  seja,  a  pesquisa
pretende demonstrar que os corpos marcados por vulnerabilidades sociais, sobretudo aquelas
relacionadas  a  raça  e  aglutinadas  pelo  fator  pobreza,  são  os  principais  destinatários  da
eventual consolidação dos riscos em tragédias antropogênicas. Isso porque, na perspectiva que
formular-se-á, há uma menor resistência sistêmica em se assumir riscos que, eventualmente,
afetarão  estas  comunidades.  Para  tanto,  utilizar-se-á  o  método  hipotético-dedutivo  e  a
fenomenologia – em um primeiro – para desenvolver as pontuações qualitativas referentes às
relações de poder e das vulnerabilidades sociais, sobretudo pela leitura das obras de Foucault
e  Mbembe,  “O  nascimento  da  Biopolítica”  e  “Necropolítica”,  respectivamente.  Em  um
segundo momento, recorrer-se-á às tendências positivistas para uma pontuação quantitativa -
no que diz respeito à necessidade de demonstração que os principais afetados pela tragédia-
crime em Brumadinho foram corpos negros das periferias. Isso, note-se, será realizado pelo
método indutivo e da pesquisa exploratória, por meio da observação das características raciais
e  socioeconômicas  dos  principais  afetados  pela  tragédia-crime  em  Brumadinho.  Assim,
justifica-se a pesquisa pela importância da compreensão dos fenômenos sociais de controle
sobre a vida e a morte que impactam nas relações socioambientais e na noção de justiça.

Palavras-chave:  Biopolítica.  Necropolítica.  Vulnerabilidades.  Injustiça  ambiental.
Brumadinho. Mineração. 



ABSTRACT

The research  aims  to  reflect  on the  power relations  in  society  and their  transmutation  in
history, until the configuration of a microphysical context, which guides behaviors, behaviors
and underpins the global political-economic system. Thus, we will analyze the emergence of
the paradigm of homo predator in society and the development of a bio and necropolitical
dynamics, which causes social and environmental vulnerabilities to guarantee the dominance
and control capillarity in societies. Thus, what will be demonstrated is the regency of life and
death by the formulation of systemic situations that enable the conduction and construction of
realities. From this context, the study will point out the compatibilities between social and
environmental  weaknesses,  so that  the former entail  the latter  -  that  is,  the black bodies,
women, LGBTs and mentally suffering are also the bodies subjected to environmental risks,
in the first place.  the non-incorporation of these individuals into the system generates the
condition of poverty, which is interpreted as an agglutinator of vulnerabilities. Thus, it will
aim to demonstrate  the genesis  of the physics of powers that  justifies  the reasons for the
existence  of  these  social  and  environmental  vulnerabilities.  And it  is  precisely  from this
reasoning that the central axis of the study will use empirical facts to endorse the object of
study. Thus, the crime tragedy that occurred in Brumadinho, Minas Gerais State, in the year
2019, related to the rupture of Dam I, of the Córrego do Feijão mine, will be raised. From this
panorama, we will answer the question: what are the correspondences between the deepening
of social vulnerabilities, in the bio-necropolitical perspective, and the degree of environmental
insecurity  and  injustice  in  the  face  of  anthropogenic  environmental  disasters?  
That is, the research intends to demonstrate that the bodies marked by social vulnerabilities,
especially those related to race and agglutinated by the poverty factor, are the main recipients
of the eventual consolidation of risks in anthropogenic tragedies. This is because, from the
perspective that will be formulated, there is less systemic resistance to taking risks that will
eventually  affect  these  communities.  To  this  end,  the  hypothetical-deductive  method  and
phenomenology will be used - firstly - to develop qualitative scores on power relations and
social vulnerabilities, especially by reading the works of Foucault and Mbembe, “The Birth of
Biopolitics ”and“ Necropolitics ”, respectively. In a second moment, the positivist tendencies
will be resorted to a quantitative score - regarding the necessity of demonstration that the
main ones affected by the tragedy-crime in Brumadinho were black and poor bodies. This, it
should be noted,  will  be accomplished by inductive  method and exploratory  research,  by
observing the racial and socioeconomic characteristics of the main affected by the tragedy-
crime in Brumadinho. Thus, the research is justified by the importance of understanding the
social  phenomena of control  over life  and death that  impact  on social  and environmental
relations and the notion of justice.

Keywords:  Biopolitics.  Necropolitical.  Vulnerabilities.  Environmental  Injustice.
Bruamdinho. Mining. 
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1 INTRODUÇÃO

As relações de poder na sociedade são objeto de reflexão da filosofia pelos anos, em

razão de constituírem a base de condutas  e  comportamentos.  Assim,  os  regimes político-

econômicos  vivenciados  pela  humanidade  ao  longo  da  história  foram marcados  por  bem

pontuadas dinâmicas de controle e submissão. Dessa maneira, pode-se dizer que o poder é

combustível  para  a  própria  sociedade,  presente  nos  relacionamentos  estabelecidos  entre

homem e meio ambiente e os iguais na natureza. 

Inclusive,  as alterações  das  perspectivas  socioambientais  conservam relação com a

forma como o poder era (e é) exercido na sociedade, uma vez que é a partir das noções de

controle que a colocação do homem no ambiente como um ser político flui e se consolida.

Assim,  quando  as  relações  de  poder  eram  pouco  articuladas  e  desconectadas  de  uma

racionalidade  complexa,  o  que  se  nota  é  um  posicionamento  horizontal  do  humano  na

natureza. Por outro lado, é o fortalecimento dos métodos de poder pautados na razão humana

que levaram o homo sapiens a uma nova perspectiva no mundo – o exercício da dominação

entre os iguais e do homem sobre a natureza faz ascender um novo paradigma sociológico: o

homo predator.

Essas são conclusões que a genealogia do poder permite formular, na medida em que o

estudo das estruturas de poder viabiliza a integração dos saberes na lógica da história e das

relações. Dessa forma, é possível identificar a transmutação das formas de poder ao longo dos

anos e de que forma essas alterações impactam nas realidades e comportamentos humanos –

sobretudo na perspectiva socioambiental. Há que se dizer, inclusive, que a própria questão

ambiental é apropriada pela dinâmica dos poderes como um algoritmo de controle.

Inclusive, o que se verifica é que as próprias vulnerabilidades sociais e ambientais são

criadas,  consolidadas  e  estimuladas  no  contexto  das  relações  de  poder  para  garantir  a

capilaridade do domínio e controle nas sociedades. Dessa maneira, a regência da vida e da

morte se dá pela formulação de situações sistêmicas que viabilizam a condução e construção

de realidades. 

O que se nota,  nesse contexto é que há uma compatibilidade  entre  as fragilidades

sociais e ambientais, de forma que as primeiras acarretam as segundas. Dessa maneira, o que

se demonstrará na pesquisa é que os corpos negros, das mulheres, lésbicas, gays, bissexuais,

transexuais (LGBTs) e corpos em sofrimento mental são também os corpos submetidos aos

riscos ambientais, na medida em que a movimentação e não incorporação destes indivíduos



pelo sistema político-econômico gera a condição de pobreza – que este trabalho se preocupara

de indicar como elemento aglutinador das vulnerabilidades para a eleição do sacrifício. 

Nesse  sentido,  a  pesquisa  objetiva  demonstrar  a  gênese  da  física  dos  poderes  que

justifica  as  razões  que  levam  estes  vulneráveis  sociais  às  condições  de  vulnerabilidade

ambiental.  Ou  seja,  pretende-se  desenvolver  o  raciocínio  que  apontará  para  as  injustiças

ambientais como algoritmo de legitimação do controle e extermínio das comunidades mais

frágeis.

E é justamente a partir desse raciocínio que o eixo central do estudo recorrerá aos fatos

empíricos para referendar o objeto de estudo. Assim, suscitar-se-á a tragédia-crime ocorrida

em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, no ano de 2019, relativa ao rompimento da

estrutura  da  barragem de  rejeitos  sólidos  da  mina  do  Córrego  do  Feijão.  A partir  desse

panorama,  buscar-se-á  responder  à  pergunta:  quais  as  correspondências  entre  o

aprofundamento  das  vulnerabilidades  raciais  e  socioeconômicas,  na  perspectiva  bio-

necropolítica,  e o grau de insegurança ambiental  diante dos desastres ambientais  de causa

antropogênica? 

A pesquisa pretende demonstrar que os corpos marcados por vulnerabilidades sociais,

sobretudo  aquelas  relacionadas  a  raça  e  aglutinadas  pelo  fator  pobreza,  são os  principais

destinatários da eventual consolidação dos riscos em tragédias antropogênicas. Isso porque, na

perspectiva que formular-se-á, há uma menor resistência sistêmica em se assumir riscos que,

eventualmente, afetarão estas comunidades – o que se justifica na microfísica de poderes que

consagra a valoração a menor de alguns indivíduos, isso sob os pretextos de “fazer viver e

deixar morrer” e “fazer viver e fazer morrer”, com a modulação de uma sociedade de duplo

risco – onde imperam os espectros da fome e do medo. 

Para  tanto,  a  dissertação  se  incumbirá  de  atender  aos  objetivos  que  poderão  ser

divididos  e  bem  delineados  em  dois  momentos  específicos.  Primeiramente,  propõe-se  a

investigação acerca da progressão das relações humanas, seja entre os próprios homens, seja

entre humano e natureza. A partir dessa perspectiva, buscar-se-á a identificação dos traços de

poder que justificam referidos comportamentos e relacionamentos. Superada tal discussão e

bem esclarecido o poder como constituidor do tecido social, buscar-se-á demonstrar a gênese

das vulnerabilidades sociais, com recorte de raça, sexualidade, gênero e saúde mental – de

forma que seja viabilizado pontuar de que forma a fragilização desses humanos contribui, na

medida  de  causa  e  consequência,  para  as  injustiças  ambientais  mediante  localização

geográfico ou espacial das populações vulneráveis e estigmatizadas. 



Nesse ponto, o estudo se preocupará em apontar a distribuição das benesses e mazelas

ambientais  de  forma  discrepante  na  sociedade,  demonstrando  que  os  negros,  LGBTs,

mulheres e pessoas em condição de sofrimento mental são mais onerados – o que justificaria

os movimentos por justiça ambiental no mundo, conforme verificar-se-á no desenvolvimento

do presente trabalho. Assim, para a consecução deste primeiro quadrante do estudo, buscar-

se-á verificar se a vulnerabilização social é apropriada pela física dos poderes sociais para

criação de vulnerabilidades ambientais que legitimam e facilitam o controle e o extermínio

desses indivíduos. 

No  segundo  quadrante  pretendido  –  consideradas  e  respondidas  as  questões

supramencionadas – buscar-se-á  invocar as discussões acerca da mineração pela ótica da bio-

necropolítica. Assim, a análise da mineração como um instrumento de exercício de poder –

cujo resultado pode ser  a  promoção da  vida  ou da morte  – viabilizará  demonstrar  que a

tragédia-crime ocorrida em Brumadinho, quando do rompimento da barragem da mina do

Córrego do Feijão, consolidou o risco em desastre, afetando inúmeros vulneráveis. É a partir

dessa  perspectiva  que  se  investigará  se  os  principais  atingidos  e  afetados  pela  referida

tragédia-crime foram indivíduos negros e pobres.

Por fim, a partir das constatações que se pretende formular e confirmar, a pesquisa se

preocupará em tentar demonstrar que esses vulneráveis sociais, que são também vulneráveis

ambientais – em razão de uma lógica bio-necropolítica – são submetidos a uma sociedade de

duplo risco. Ou seja, o que será pontuado é que além dos males da fome e da dificuldade de

acesso  aos  bens  e  recursos  materiais  e  financeiros,  os  vulneráveis  sociais  também  estão

submetidos ao medo – que se fortalece na insegurança ambiental diante dos desastres que são

potenciais e consolidados à sua volta. 

Para tanto, em um primeiro momento a pesquisa se utilizará da fenomenologia para

desenvolver as pontuações qualitativas referentes às relações de poder e das vulnerabilidades

sociais e ambientais. Assim, será possível a compreensão dos fenômenos sociais relacionados

às injustiças socioambientais com a utilização do método hipotético-dedutivo e dialético e da

pesquisa bibliográfica – isto é, recorrer-se-á às discussões acerca das relações de poder, com o

estabelecimento de diálogos entre as obras de Michel Foucault e Achille Mbembe acerca da

biopolítica  e  da  necropolítica,  com  posteriores  conclusões  acerca  das  relações  entre  as

vulnerabilidades sociais e ambientais como algoritmos de controle da vida e da morte. Trata-

se, portanto, de uma perspectiva descritiva e explicativa.

Em um segundo momento, recorrer-se-á às tendências positivistas para uma pontuação

quantitativa – no que diz respeito à necessidade de demonstração que os principais afetados



pela  tragédia-crime  em  Brumadinho  foram  corpos  negros  e  pobres.   Isso,  note-se,  será

realizado  pelo  método  indutivo  e  da  pesquisa  exploratória,  por  meio  da  observação  das

características  raciais  e  socioeconômicas  dos  principais  afetados  pelo  desastre  supra  – de

forma  a  se  viabilizar  uma  premissa  global,  isto  é,  o  entendimento  de  que  os  corpos

vulneráveis socialmente são sempre os destinatários da oneração e insegurança ambiental, da

bio-necropolítica.

É justamente das conclusões que se pretende viabilizar com a metodologia referida

que se justifica o estudo apresentado nesta dissertação. Isso porque, apesar da biopolítica e da

necropolítica serem amplamente estudadas – conforme se confirma da revisão da bibliografia

– as relações com as questões ambientais ainda são discretas e demandam uma investigação

preocupada em identificar a gênese das mazelas que afligem as comunidades. Nesse sentido, o

estudo das razões e motivações sistêmicas e de poder da insegurança ambiental – sobretudo

sob o  olhar  bio-necropolítico  –  ressalta-se  a  importância  do  estudo,  de  forma  que  sejam

compreendidos os fenômenos sociais  de controle  sobre a vida e a morte de determinados

indivíduos,  o  que,  posteriormente,  pode  viabilizar  o  delineado  de  estratégias  contra-

hegemônicas para superação das vulnerabilidades socioambientais.

A partir das pretensões supra mencionadas, o primeiro capítulo traçará um panorama

acerca das relações socioambientais, demonstrando de que forma o homem – desde a pré-

história  –  se  comportou  perante  seus  iguais  e  perante  a  natureza.  A  apresentação  dessa

perspectiva  levará  às  indicações  da  figura  sociológica  do  homo  predator,  que  indica  o

contexto da física dos poderes que envolve as questões da sociedade. É nesse sentido que,

ainda no primeiro capítulo,  será  desenvolvida  a discussão acerca do poder  disciplinar,  da

biopolítica e da necropolítica como instrumentos que sustentam e constituem o tecido social. 

No  segundo  capítulo  serão  avaliadas  as  vulnerabilidades  sociais  construídas  como

instrumentos de fragilização de determinados indivíduos para a submissão ao poder – bio ou

necropolítico. Assim, o recorte a ser notado será racial, de sexualidade e gênero e relacionado

à saúde mental. Isto é, referido capítulo se preocupará em desenvolver panoramas acerca dos

corpos negros, LGBTs, femininos e em sofrimento mental enquanto vulneráveis perante uma

dinâmica de exclusão social. 

Referidas constatações viabilizarão, ainda, o entendimento de que as vulnerabilidades

sociais  se consubstanciam em vulnerabilidades  ambientais.  É nesse sentido que o terceiro

capítulo se apresentará – a partir das discussões acerca das tangências entre vulnerabilidades

humanas e ambientais. Ou seja, discutir-se-á acerca do racismo e das injustiças ambientais, de

sua gênese aos movimentos por justiça ambiental nos Estados Unidos da América. Ademais,



serão apontadas as diferenças entre as realidades de injustiça ambiental nos países da periferia

do capitalismo – momento em que se realizará uma avaliação entre as questões sexual, de

gênero e, principalmente, de raça e as vulnerabilidades ambientais no Brasil, com destaque

para as cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte, ambas no Estado de Minas Gerais. 

No quarto e último capítulo, por sua vez, a pauta das relações de poder exercidas pela

bio-necropolítica  e  as  vulnerabilidades  socioambientais  constatadas  ao  longo  de  toda  a

pesquisa  serão  condensadas  e  aplicadas  na  perspectiva  da  mineração  e  da  tragédia-crime

ocorrida em Brumadinho, em 2019, com o rompimento da barragem de rejeitos da mina do

Córrego  do  Feijão.  Nesse  ponto,  buscando-se  finalizar  a  pesquisa  e  tecer  as  percepções

conclusivas,  demonstrar-se-á que os principais  afetados pelo desastre  foram os indivíduos

negros e pobres que, diante de uma “política de morte”, são submetidos a uma sociedade de

duplo risco – suportando a pobreza e as injustiças e inseguranças ambientais. 

 



1 RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS PELA HISTÓRIA E ESTRUTURAS DE PODER

As discussões acerca da temática que se propõe dependem da fineza de um debate

que se preocupe em retomar os sentidos primeiros que levam às constatações que se pretende.

Isso  porque  importa  o  estabelecimento  de  uma  linha  de  raciocínio  que  viabilize  a

compreensão a  respeito  da  gênese  da  problemática  das  relações  socioambientais  –  o que

também viabiliza perspectivas  para superação dos entraves que se delinearão ao longo da

pesquisa.

Assim,  interessando  as  pautas  relacionadas  ao  ser  humano  e  ao  meio  ambiente,

impera trazer à baila o histórico de desenvolvimento do homo sapiens na natureza – uma vez

que é justamente o seu status e percepção no e do mundo que dão movimento às questões que

serão problematizadas. Recorrer à gênese da relação humano e ambiente possibilitará traçar

panoramas completos e satisfatório entendimento das realidades contemporâneas e do homo

sapiens como um ser que integra o meio e, concomitantemente, o transforma.

Nesse  sentido,  neste  primeiro  capítulo  será  discutida  a  história  das  relações

socioambientais – no que diz respeito à tratativa do homem com a natureza e com os seus

iguais,  bem  como  o  estabelecimento  de  sistemas  político-econômicos  que  atuam  como

condutores  e  impulsionadores  de  comportamentos.  Ademais,  a  leitura  que  se  pretende

estabelecer  deve  conduzir  para  o  entendimento  de  que  todas  as  relações  socioambientais

foram  e  são  pautadas  sobre  e  para  a  manutenção  do  poder,  seja  em  uma  perspectiva

macrofísica ou microfísica – conforme se demonstrará nas próximas seções, utilizando-se as

observações de Michel Foucault. 

1.1 Panoramas socioambientais ao longo da história

Para tanto, a pesquisa recorrerá inicialmente aos ensinamentos de Rita Mendonça

(2005) que,  acerca  da  perspectiva  pré-histórica  da  relação entre  homem e meio  ambiente

tecerá as seguintes considerações:

Durante a chamada Pré-História, a experiência de inúmeros povos foi de harmonia,
de equilíbrio,  de respeito,  de parceria.  Há poucas evidências disso – mas as que



existem são bastante convincentes –, pois esses povos, que não viviam sob a lógica
da  dominação,  não  erigiram grandes  monumentos,  nem castelos,  nem desejaram
deixar marcas de sua ‘grandiosidade’. (MENDONÇA, 2005, p. 29)

A  pré-história  que  se  refere  a  autora  supra,  trata-se  do  contexto  primeiro  da

existência humana no meio. Equivale ao período que – apesar de aludido como anterior à

própria  história  –  conserva  importância  para  o  encadeamento  das  perspectivas  do  que  se

tornaria o humano moderno. 

Não  obstante,  é  importante  ressaltar  que  –  apesar  desses  humanos  arcaicos

conservarem muitas características com os humanos modernos – tratavam-se de seres que

pouco se destacavam dos outros animais. “Amavam, brincavam, formavam laços fortes de

amizade e competiam por status e poder – mas os chimpanzés, os babuínos e os elefantes

também”  (HARARI,  2018,  p.  16).  Assim,  para  fins  didáticos,  e  para  compreensão  dos

acontecimentos e tendências turvas que naquele período já se delineavam, a pré-história é

dividida  em  duas  fases  –  que  se  relacionam  com  as  disponibilidades  tecnológicas:  o

Paleolítico (Pedra Lascada) e o Neolítico (PEREIRA, LOPES, 2014).

Importa dizer que no Paleolítico as figuras que assumiriam a condição do homem

antigo se organizavam em uma cultura nômade e de caça, sem fixação dos seus em espaços de

forma  definitiva.  (MITHEN,  1996)  Por  outro  lado,  o  Neolítico  ficou  marcado  pelo

sedentarismo  e  o  início  das  tendências  de  construção  de  cidades  e  desenvolvimento  da

agricultura. (MEDONÇA, 2005)

O que importa notar nesse ponto é que a percepção dos ancestrais acerca da vida

como  fenômeno  intrínseco  ao  meio  ambiente  garantiu  a  preservação  de  uma  relação

harmoniosa com a natureza que – pouco a pouco – seria transmutada com o crescimento

populacional, resultado do aumento da qualidade alimentícia e da segurança alimentar a partir

dos processos de sedentarização da natureza. (MEDONÇA, 2005) Concomitantemente, eram

desenvolvidas  novas  benesses  tecnológicas,  que  também  acelerariam  as  intervenções  do

humano no meio. (GOODRUM, 2012)

Note-se  que  o  desenvolvimento  tecnológico  a  que  se  refere  pouco  deve  ser

comparado às tecnologias do Pós-Revolução Industrial,  vez que os impactos desses novos

modos de viver e interagir traziam poucos danos à natureza e demais seres vivos. Isso porque

“as sociedades que precederam a Mesopotâmia ou que foram contemporâneas a ela, ainda no

período  Neolítico,  erigiram  importantes  civilizações,  que  conviveram  em  harmonia”

(ALBUQUERQUE, 2007, p. 32). Essa realidade foi viabilizada, principalmente, em razão de

uma consideração da natureza como entidade divina – “a deusa-mãe” (ALBUQUERQUE,



2007, p. 36) – que fornecia abrigo e alimento, sem promover acepção de seres (FACCHINI,

2000).

Nesse  ponto,  o  entendimento  da  divinização  da  natureza  é  importante  para

demonstrar que o respeito e responsabilidade na tratativa com o meio resulta de uma visão

ampliada e espiritual dos espaços físicos (FACCHINI, 2000). “O entendimento dos recursos

na  qualidade  Sacra  e  a  percepção  de  si  próprios  como  parte  integrante  desta  divindade

determinava  aos  povos  pré-históricos  mais  que  a  consciência  de  uso,  mas  a  partilha

harmoniosa.” (SILVA, 2018, p. 11).

Não obstante, a sedentarização dos povos e a desvirtualização das tecnologias seriam

as  responsáveis  pela  transmutação  dessa  tratativa,  na  medida  em  que  as  armas  –  antes

instrumentos para caça e modificações locais do espaço – tornam-se lanças e espadas para uso

contra sedentários vizinhos (MAES-DIOP, 2005). A partir daí, a harmonia e respeito [tanto

entre humano e natureza como entre humanos] dá lugar a tendências pautadas no desejo de

dominação, e mais, “destruição para dominação.” (SILVA, 2018, p. 11).

É o que se confirma:

Foi a mudança na ênfase dada às tecnologias que sustentam e elevam a vida para as
tecnologias simbolizadas pela lâmina: tecnologias destinadas a destruir e dominar.
Essa tem sido a ênfase tecnológica ao longo de grande parte da história registrada. E
é essa ênfase tecnológica, em vez da tecnologia por si só, que hoje ameaça toda a
vida no planeta. (ESILER, 1989, p. 21).

É nesse contexto que a significação da natureza também é transfigurada. A figura de

uma “deusa-mãe” deu lugar a uma cultura de novos deuses – que assumiram a forma do

próprio humano e refletiram as características das sociedades em transição. Eram figuras que

se assemelham do que era [e é] o humano, passíveis dos sentimentos mais agressivos e de atos

mais violentos (HARARI, 2018). Essa ressignificação das divindades surgiu como fonte de

poder  e  controle  para  romper  com  as  perspectivas  iniciais  de  uma  natureza-mãe  como

cuidadora e fornecedora do que necessitava o humano para viver. 

Da harmonia ao domínio, da cultura matriarcal à patriarcal, do metal para a caça ao
metal para a morte, o homem deixou de viver com o meio ambiente para viver no
meio ambiente, onde os modos de vida eram regulados por mestres e portadores da
verdade das novas divindades. Inaugurou-se a percepção da natureza como posse,
passando a viver o homem sob seus senhores, e a natureza sob os homens.   (SILVA,
2018, p. 12).

A partir desse momento surge o marco temporal e histórico reconhecido como início

da antiguidade,  que rompe com os últimos laços de uma pré-história que tinha o humano



incorporado  como  ser  indissociável  da  natureza.  Ora,  helenos,  egípcios  e  romanos  –

principalmente  –  estabeleceram novas  dinâmicas  para  lidar  com a  natureza  e  os  espaços

ambientais  (DUNCKER, 1877). Todavia,  alguns aspectos ainda vinham carregados com a

significação de uma natureza como bem de importância no pensamento e no desenvolvimento

da vida. 

Apesar do meio ambiente preencher espaço nas discussões filosóficas, o desprestígio

de seu caráter divino pode ser percebido na medida em que a figura humana ocupava o núcleo

do pensamento e das condutas do homem antigo. As concepções ecocêntricas que coroavam a

vida na pré-história davam lugar a um antropocentrismo recém-nascido que desvinculava o

meio ambiente e homem para formulação de entendimentos individuais (CHAUI, 2012).

É nesse contexto que Aristóteles segregou os campos de conhecimento do saber –

tendo a natureza sido englobada como objeto de estudo das ciências teoréticas, para o uso e

gozo do homem.  O pensamento  aristotélico  dividiu  ainda  a  teorética  de  acordo com sua

importância:

1. ciência das coisas naturais submetidas à mudança ou ao devir: física, biologia,
meteorologia, psicologia (pois a alma, que em grego se diz psyché, é um ser natural,
que existe de formas variadas em todos os seres vivos, plantas, animais e homens);
2. ciência das coisas naturais que não estão submetidas à mudança ou ao devir: as
matemáticas  e  astronomia  (os  gregos  julgavam  que  os  astros  eram  eternos  e
imutáveis);
3.  ciência  da  realidade  pura,  em  que  não  é  nem  natural  mutável,  nem  natural
imutável,  nem resultado  da  ação  humana,  nem resultado  da  fabricação  humana.
Trata-se  daquilo  que  deve  haver  em toda  e  qualquer  realidade,  seja  ela  natural,
matemática, ética, política ou técnica, para ser realidade. É o que Aristóteles chama
de ser ou substância de tudo que existe. (...)
2. ciência das coisas divinas que são a causa e a finalidade de tudo o que existe na
natureza e no homem. Deus, em grego, se diz théos e as coisas divinas são chamadas
de theion; por isso, esta última ciência se chama teologia. (CHAUI, 2012, p. 55)

Nesse sentido, as ciências passaram a ter como foco o estudo das “coisas que existem

independentemente dos homens e de suas ações e que, não tendo sido feitas pelos homens, só

podem ser contempladas por eles.” (CHAUÍ, 2012, p. 55) Assim, o que se verifica é o início

da  inauguração  de  uma  lógica  utilitarista,  que  coloca  o  homem  como  observador  e

destinatário de uma natureza que está disponível para sua apreciação e uso.

Dessa maneira, eventuais alertas entre os helenos que apontassem para a utilização

massiva dos bens naturais, ou a própria instituição da lei de proteção das florestas sagradas

não eram estimulados por uma percepção puramente preservacionista, mas pela preocupação

acerca  da  finitude  do  que  se  delineava  como  recurso  natural.  (CHAUÍ,  2012)  “Não  se

formulava,  portanto,  uma lógica protecionista,  mas se buscava evitar o estacionamento do

desenvolvimento humano pela indisponibilidade de matéria.” (SILVA, 2018, p. 13)



Egito Igual tendência utilitarista seria notada no Egito antigo. A criação de rituais

para os deuses [que assumiram a figura híbrida entre humano e animal], os cultos aos Faraós e

o  estabelecimento  de  rotas  comerciais  com  a  Grécia  e  Núbia  levaram  aquele  povo  a

desenvolver  técnicas  para exploração da natureza  – inclusive  mineração de ouro,  cobre e

gemas preciosas (DESPLANCQUES, 2016). Ademais, o império egípcio ainda inaugurou a

caça massiva de animais, o domínio da agricultura em grandes áreas e o desvio de rios [como

é o caso do Nilo]. (SILVA. 2018, p. 14)

O homem egípcio e seus desejos estavam no centro da dinâmica da sociedade, de

forma que o meio ambiente passou a ser modulado para atendimento das demandas surgidas –

tanto as necessidades individuais,  quanto políticas  e religiosas (DESPLANCQUES, 2016).

Dessa forma, a natureza não mais conservava o caráter de deusa-mãe acolhedora,  mas de

disponibilizadora de matéria para os novos deuses [que eram os homens].

As honras  e  glórias  pelo  alimento  e  pelo  abrigo  deixaram de ser  direcionadas  à

natureza  provedora  dos  bens.  Na  antiguidade,  utilizaram-se  dos  vegetais  e  dos  animais

[sacrificados, em maioria] para agradecimento a outras figuras – incensos para o agrado de

Osíris1,  sangue bovino para a graça de Ápis2,  por exemplo (DESPLANCQUES, 2016). A

própria alteração paisagística ilustrou uma nova relação do homem com o meio ambiente.

Os espaços naturais eram desconstruídos e remodelados para atenderem aos desejos e

anseios estéticos e práticos dos humanos. As construções de tumbas, pirâmides, palácios e

templos demonstra que a valorização do natural dava espaço à supremacia das intervenções

do homem nos espaços – responsáveis por determinar como seria a natureza e para quem

seriam  disponibilizados  estes  espaços  [em  geral,  para  aqueles  que  ocupavam  locais  de

destaque e poder na sociedade] (DOBERSTEIN, 2010). 

Não obstante, de todos os impérios antigos, o que mais claro deixou a transição para

o utilitarismo ambiental  foi  Roma –  que  adotou a  política  expansionista  de  conquista  de

territórios (MOON, 2010). Essa realidade, note-se, foi responsável por produzir significativo

impacto nas estruturas ambientais e qualidade ecológica, tendo em vista que o aumento das

cidades e o crescimento populacional, sem uma política sanitária satisfatória fez daquele o

“Império da sujeira.” Acerca de referida denominação, importam as considerações:

Há 2 mil anos, a cidade de Roma dominava o mundo. Moradia de um milhão de
pessoas, suas ruas viviam apinhadas por vendedores de todos os cantos do império,
que vinham apregoar aos berros seus exóticos produtos. Roma era conhecida por

1  O deus do julgamento, na crença egípcia antiga. 

2  A personificação da Terra, na crença egípcia antiga. 



essa algazarra, por essa poluição sonora. De agora em diante também será lembrada
por sua poluição ambiental. Sim, pois ela existiu, e numa escala apenas comparável
à provocada pela emissão de gases da frota crescente de veículos, a partir de 1930.
(MOON, 2010, p. 01).

Assim,  se  os  egípcios  e  helenos  foram  responsáveis  por  impactos  [sobretudo

relacionados ao desmatamento] locais, os romanos expandiram suas cidades e, junto a elas, as

práticas de degradação do meio ambiente. Quando os recursos de determinada região eram

esgotados, o império expandia-se para incorporação de novas áreas exploráveis (BRANDÃO,

OLIVEIRA, 2015). Ademais, a própria população tornou-se vítima dessa realidade – o que se

confirma pelos óbitos causados por intoxicação por chumbo, que era despejado nos rios das

cidades – por exemplo. (PERLIN, 1992).

Os laços com a concepção matriarcal da natureza eram esfarelados e davam lugar aos

anseios e tendências de construção dos centros urbanos a partir da remodelação das estruturas

naturais.

O  homem  romano  ocupou  definitivamente  o  centro  do  globo,  explorando  o
ecossistema como objeto  de  uso  irrestrito.  O próprio  ser  humano,  integrante  do
ambiente, passou a ser relativizado, oras perdendo o caráter de persona, oras tendo a
vida sacrificada em nome de posses e terras - que não mais existiam para acolher e
abrigar  o  homo sapiens,  mas para servir a seus domínios e  pretensões.  (SILVA,
2018, p. 14).

 Não obstante, a queda do Império Romano – “causa dos repetidos assaltos dos povos

germânicos” (LE ROUX, 2013, p. 4) – levaria também à queda de inúmeras percepções e

tratativas  ambientais.  Isso  porque,  o  advento  da  Idade  Média  transmutaria  os  sentidos  e

impactos  do modo de vida do humano na terra,  na medida  em que o estacionamento  do

desenvolvimento tecnológico implicaria em um menor poder de transformação dos espaços.

(FRANCO JÚNIOR, 2001) Ademais, a própria dinâmica dos feudos conteve os impactos em

âmbito local.

Todavia, a lógica utilitarista permaneceu em crescente, tendo em vista que a fé em

um homem que é imagem e semelhança de Deus legitimou o seu  status de senhor sobre as

outras coisas. Assim, ao homem foi entendido permitido se apropriar dos bens naturais como

se recursos fossem, com a concentração de terras nas mãos dos senhores feudais [note-se,

mais uma vez, que a disponibilidade dos bens ambientais não era geral, mas concentrada em

indivíduos específicos – o que importará para as conclusões finais da pesquisa] (OLIVEIRA,

2009).

O reforço dessa lógica se daria com a interpretação da passagem bíblica: “Deus os

abençoou: Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre



os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a

terra” (GÊNESIS 1, 28).

Essa  perspectiva  fez  com que  as  populações  se  tornassem indiferentes  em face  à

natureza  e  os  demais  seres  vivos  – no  que pode ser  entendido como um ensaio  para  os

panoramas modernos, a base antropocêntrica (DROUIN, 1993). O homem, a partir daquele

momento, “teria começado a ver a si mesmo como superior ao restante da criação e, portanto,

apto a dominar todos os bens que Deus lhe oferece através da natureza (elementos naturais,

animais e vegetais)” (ALBUQUERQUE, 2007, p. 42).

Essa lógica seria aprofundada após a invasão de Constantinopla pelos Turcos, com o

marco histórico do fim da Idade Média, com início da expansão marítima. A partir daquele

momento,  pela  consolidação de dinastias  e  pela  busca  de suprimentos  e  recursos  para  as

guerras  europeias,  os  elementos  naturais  seriam  explorados  de  forma  massiva.  (SILVA,

2017).  É  o  que  se  verifica,  por  exemplo,  quando do desmatamento  de  extensas  áreas  da

Espanha de Filipe II para a ampliação de uma frota naval capaz de fazer frente à Inglaterra.

“A natureza, além de objeto de exploração, tornava-se máquina de guerra” (SILVA, 2018, p.

15).

Não obstante,  importa dizer que essa tendência de exploração predatória – até esse

momento  –  se  limitava  às  perspectivas  europeias,  pautadas  na  valorização  de  grandes

impérios.  Na  América  pré-colombiana  a  realidade  da  tratativa  entre  humano  e  natureza

conservava  outro  caráter  –  inclusive  no  tocante  à  disponibilização  dos  elementos  e  bens

ambientais. 

1.1.1 Relações socioambientais na periferia da história: um outro panorama 

Para  demonstrar  as  diferenças  relacionadas  à  tratativa  ambiental  entre  os  povos

europeus e os povos originários das Américas, serão invocados os conhecimentos acerca dos

autóctones  pan-amazônicos.  Isso  porque,  a  vivência  dentro  e  com  a  floresta  amazônica

contribuiu  e  fortaleceu  uma  dinâmica  distinta  no  que  tange  aos  relacionamentos  e

disponibilizações dos bens ambientais – isto é, a natureza era vista e sentida de forma distinta

da tratativa europeia, da mesma forma que não havia a setorização e distinção na distribuição

dos espaços e das benesses ambientais  (HOMMA, 2003).

Assim, importa dizer que a presença de humanos na floresta amazônica é confirmada

em um período de 11.200 anos (HOMMA, 2003). Tratavam-se de sociedades que – apesar de

distintas entre si – baseavam suas dietas no consumo de frutos, vegetais e proteínas fornecidas



pelo próprio meio natural, bem como se refugiavam nos próprios espaços naturais, como as

cavernas.

As técnicas de agricultura foram desenvolvidas tão somente há 3.500 anos, próximo

à região andina, onde foi iniciado o plantio de milho e mandioca. (ROOSEVELT, 1996) É

justamente a partir desse momento, inclusive, que ocorreu o aumento populacional dos povos

pan-amazônicos,  que  tiveram sua  história  setorizada  –  para  fins  de  didática  –  em quatro

marcos históricos importantes, quais sejam, a ocupação da ilha do Marajó (fase Ananatuba,

em 1.000 a.C.), a ocupação da Ilha Caviana (fase Mangueira, até o ano 100), ocupação do

Lago Arari (fase Formiga, até o ano 200) e o refinamento da técnica oleira (fase Marajoara,

até o ano 1.350) (HOMMA, 2003).

Esses  povos  eram  versados  no  “conhecimento  da  cultura  da  mandioca,  no

aproveitamento de centenas de frutas nativas, plantas medicinais, técnicas de caça e pesca,

corantes, oleaginosas, aromáticos, tóxicas, etc” (HOMMA, 2003). Inclusive, parte importante

desse  conhecimento  alimentava  uma  pauta  de  harmonia  e  respeito,  tendo  em  vista  a

importância dos animais e vegetais para a estruturação das comunidades. É o que se extrai,

por exemplo, da lenda tapajônica acerca do nascimento e surgimento da mandioca – que se

confunde com a própria vida humana [que faz brotar alimento]:

A graciosa filha do chefe indígena, que sempre pautara com rigidez exemplar sua
norma de vida, aparece com os sinais evidentes que precedem à maternidade (...) A
moça índia se livrou do castigo capital e deu ao mundo, meses depois, uma menina
branca, que surpreendeu a todos da tribo e fora dela, por sua extraordinária beleza.
Ficou deliberado chamar-se Mani  a  mimosa criança  que desde então foi  sempre
incensada por todos,  que nela viam a futura rainha da tribo. Nessa atmosfera de
carinho cresceu Mani com rapidez; ao completar um ano, quando já falava e andava
com desembaraço, morre sem um queixume e sem dar mostra de sofrimento. Foi
enterrada na casa onde morava e sua sepultura não deixava de ser carinhosamente
regada todos os dias de acordo com a mudança do tempo. Decorridos muitos dias,
eis que surge da terra onde repousava Mani uma planta totalmente desconhecida (..)
completo o ciclo evolutivo desta, verificaram que ao derredor do estranho vegetal o
solo começava a  rachar;  cavaram-no e  encontraram,  de permeio  com a terra,  as
grossas raízes  carnosas da mandioca.  Então, os indígenas,  julgando reconhecer o
corpo de Mani nas belas túberas que a terra encerrava, as cognominaram de Manioc,
hoje mandioca (HOMMA, 2003, p. 56).

Essa perspectiva e conexão estabelecidas entre a vida do humano e a natureza, com

notório  reconhecimento  do  homem  como  integrante  da  natureza  e  vivente  na  natureza

possibilitaram  uma  tratativa  harmoniosa  e  comum  com  o  meio  ambiente.  Não  eram

ascendidos  senhores  de terras  ou de bens  naturais,  bem como inexistia  uma dinâmica  de

exploração predatória. Ao contrário, eram utilizados os frutos e animais que bastassem para as



necessidades imediatas – sem uma lógica de acumulação ou criação de riquezas (OLIVEIRA,

1978).

Nesse  sentido,  as  frutas  eram  escalonadas  antes  do  consumo  –  isto  é,  só  se

consumiam os frutos da época. No mesmo sentido, só os animais adultos eram caçados e

abatidos, com poupamento dos filhotes e das fêmeas prenhas, o que viabilizava a continuidade

da reprodução e a permanência do equilíbrio ecológico (CARVALHO, 2015). O trato com a

terra também levava em consideração os tempos e períodos para garantia da qualidade de

nutrientes e riqueza do solo:

A  roça,  após  alguns  anos  de  cultivo,  era,  aos  poucos,  substituída  por  outra,
permitindo que a clareira aberta fosse novamente invadida pela mata, recompondo-
se a fertilidade do solo. Dentro de algumas gerações ela estava apta a dar origem a
nova roça, com a mesma capacidade de produção, evitando-se assim que, a longo
prazo, o equilíbrio ecológico fosse rompido (CARVALHO, 2015, p. 55).

A garantia desse equilíbrio evitava colapsos locais e regionais de ordem natural –

como os  que  foram notados  na  Europa,  conforme registrará  a  pesquisa.  Ao contrário,  as

sociedades pan-amazônicas foram “sociedades de abundância, em que ninguém passava fome,

dispendendo,  além disso,  muito  menos tempo do que nós,  civilizados,  nas atividades  que

chamaríamos de subsistência.” (CARVALHO, 2015, p. 19).

Note-se que, eventuais modulações da natureza eram realizadas de forma pouco ou

nada danosa para o equilíbrio ambiental.  É o caso da domesticação do “abacate,  abacaxi,

abóbora,  amendoim,  batata,  caju,  feijão,  maracujá,  pimenta-vermelha,  tabaco  e  tomate”

(NEVES,  2006,  p.  15).  Isso  porque  a  intervenção  ecológica  realizada  era  pautada  na

continuidade  do  plantio  dos  exemplares  mais  vistosos,  sem a  intervenção  biológica,  por

exemplo (NEVES, 2006).

A modulação do solo também foi uma realidade,  como é o caso da produção da

“terra preta” [de índio]. Referida técnica consistia no enriquecimento das terras com restos de

alimento e ossos, de forma que o solo amarelado da floresta [pouco fértil] se tornava apto a

receber o plantio dos alimentos utilizados para a criação da base da alimentação dos povos

pan-amazônicos  [em  geral,  mandioca  e  milho]  –  fortalecendo  as  estruturas  sociais  e

econômicas da região (NUNES, 2011).

O  desenvolvimento  dessas  técnicas  também  alterou  parcialmente  a  lógica  de

utilização dos alimentos. O próprio desenvolvimento das artes [sobretudo das cerâmicas], que

acompanhou as técnicas de agricultura,  viabilizou o armazenamento de grãos e raízes nos

recipientes  –  de  forma  que  esses  instrumentos  assumiram  valores  culturais  ligadas  à



subsistência e manifestação e expressão artística do povo. Não obstante, é importante destacar

que mesmo o desenvolvimento  de uma cultura  parcial  de estocagem de alimento  não foi

responsável por alterar as tratativas do humano pan-amazônico pré-colombiano em face da

natureza – vez que ainda se conservavam as noções do homem como um ser que faz parte do

ambiente, de forma que não se pode predar e apropriar dos bens e espaços (NEVES, 2006).

A própria dinâmica de organização no espaço – apesar de semelhante à organização

dos burgos medievais europeus – refletiam uma integração intensa entre humanos e o meio

natural.  A  comunidade  Tupi,  por  exemplo,  estabelecia  um  máximo  de  oito  construções

coletivas, formando uma praça central em clareiras na floresta [espaço que era destinado para

a realização de rituais]. Essas casas eram capazes de abrigar até 600 pessoas, de forma que

eram grandes os grupos formados – mas sem a alteração significativa da paisagem [como

ocorrera no Egito, por exemplo] e sem a segregação de indivíduos por espaço [a terra e a

paisagem eram bens comuns para todos os membros da comunidade] (CLASTRES, 1982).

A  própria  organização  política,  apesar  de  seguir  o  padrão  do  cacicado,  era

desenvolvida em uma dinâmica horizontalizada, “baseada na concentração de poder e garantia

do  igualitarismo  (…)  um  poder  supralocal,  regional,  que  não  se  exerce  pela  violência”

(NOGUEIRA, 2010, p. 46). 

Assim,  considerando-se a  existência  de um líder  para  a  garantia  da  igualdade,  a

organização política das sociedades pan-amazônicas em muito se diferenciou da organização

política  europeia  –  o  que  também é  responsável  por  uma  tratativa  distinta  com o  meio,

considerando-se que os princípios e lógicas supremacistas  não estavam presentes entre os

“povos da floresta amazônica” - não cabendo o domínio de humanos sobre humanos ou dos

humanos sobre a natureza [como legitimaria a interpretação do Gênesis na Europa medieval]

(NOGUEIRA, 2010).

Da mesma forma, as comparações acerca da qualidade de vida entre os europeus

medievais  e  os  povos  pan-amazônicos  da  mesma  época  é  inviável,  sobretudo  se

considerarmos  que  “os  bens  de  primeira  necessidade  variam de  cultura  para  cultura  e,  a

cultura é a principal geradora de diferenças” (VEIGA, 2005, p. 26). 

Desse  modo,  a  valoração  dos  aspectos  naturais  pelos  povos  pan-amazônicos  era

distinto dos povos europeus, sobretudo pela inexistência de uma perspectiva que entendesse o

espaço e seus elementos como recursos naturais. Isso, note-se, contribuiu para uma dinâmica

igualmente distinta de disponibilização dos bens – que não pertenciam a ninguém e poderiam

ser utilizados por todos [realidade que não seria notada ao Norte] (VEIGA, 2005).



Essa realidade de harmonia e respeito com a terra seria degradada com a invasão das

Américas e genocídio dos povos originários – também os pan-amazônicos. Dessa forma, a

tomada do território denominado “Novo Mundo” levou para a América a dinâmica e lógica

europeia de dominação do meio, o que se intensificava com o advento da modernidade. Os

elementos naturais assumiram o valor puramente econômico, o que legitimou o desmatamento

de áreas extensas, a extração de minerais [como o ouro] e a destruição de paisagens para o

cultivo de monoculturas. A partir desse ponto, negou-se aos autóctones o direito à terra, e

mais, o direito significação e tratativa com a terra – de forma que, não incorporando o novo

modo de lidar  com ambiente  em suas mentes  e culturas,  foram escravizados e dizimados

(NOGUEIRA, 2010).

A adesão à  lógica cartesiana,  a  partir  daquele momento,  alterava  o  status do ser

humano: deixava de ser o dominador da natureza e se tornava o controlador do meio e seus

[agora] recursos. Nesse sentido,

A  concepção  de  realidade  como  intrinsecamente  racional  e  passível  de  ser
plenamente captada pelas idéias e conceitos lançou as bases para um entendimento
totalmente inovador da natureza, que deu origem à ciência clássica, onde prevalece o
ponto de vista mecânico. A natureza, que já era vista como inferior ao homem e
passível de ser dominada, poderia, então, ser inteiramente representada pela razão
humana.  Dessa  maneira,  o  homem  poderia  prever  as  conseqüências  de  suas
interferências  na natureza e causar  os resultados que desejasse.  Assim, nascem a
idéia de experimentação científica e o ideal da tecnologia: a expectativa de que o
homem poderá controlar e dominar tecnicamente a natureza graças à invenção de
máquinas (ALBUQUERQUE, 2007, p. 47).

Assim, diz-se que a ciência de traços cartesianos tratou de romper com os últimos

laços  e  sintonias  da  natureza  como  uma  entidade  protetora,  tornando-se  uma  entidade

fornecedora – perdendo o homo sapiens a percepção de si mesmo como agente do meio para

se tornar um agente no meio. Essa dinâmica, acompanhada do crescimento da burguesia e das

novas  formas  de  trabalho,  realçou  a  negação  dos  espaços  e  das  benesses  ambientais  a

determinados  setores  dentro das sociedades,  na medida em que os  abismos sociais  foram

aprofundados  e  as  riquezas  ainda  mais  concentradas  (ALBUQUERQUE,  2007).  Diz-se,

portanto, que a degradação do meio acompanha também a degradação dos sentidos do “ser

humano” - o que se abordará de forma mais filosófica e aprofundada no capítulo acerca das

vulnerabilidades sociais.

Em um primeiro momento, referindo às dinâmicas europeias em território europeu,

verifica-se que a exploração da própria espécie foi uma realidade que pautou a transição do

feudalismo  para  o  capitalismo.  Enquanto  poucos  concentravam os  meios  de  produção,  a

maioria dos indivíduos – antigos camponeses e pequenos nobres, cujo poder econômico já



não demonstrava significância  – ofereciam seus talentos  e trabalho por uma contrapartida

pecuniária, os salários (PRONI, 1997). 

A criação dos Estados Nacionais,  com delimitações  territoriais  (cujo objetivo era

proteger o mercado pela gestão dos limites espaciais) e o avanço tecnológico da Revolução

Industrial levaram à expansão dos polos urbanos e na transformação drástica da paisagem, na

medida em que novas demandas surgiam e se intensificavam para consolidar o capitalismo

como o sistema político e econômico hegemônico (PRONI, 1997).

Até  aquele  momento,  o  homem  estava  induzido  pela  ética  ainda  religiosa  e

dogmática,  que  legitimava  sua  atuação  para  subjugar  os  bens  naturais,  animais  e  outros

humanos que julgava inferior, aceitando a desigualdade e as mazelas socioambientais como

uma  realidade  estática  e  proveniente  da  vontade  divina.  Os  monarcas,  portanto,  eram

legitimados em sua função de exercer poder sobre todos e todas as coisas – livre de eventuais

críticas. Isso porque os elementos naturais e os súditos eram dádiva de Deus sob seu domínio.

(...)  a  sociedade  feudal  era  eminentemente  hierárquica  e  estamentária,  sendo  a
relação senhor/servo a relação social básica que fundava a economia e a política do
mundo feudal. Tratava-se de uma sociedade em que prevalecia a afirmação explícita
da desigualdade entre os homens, o que contribuía para reproduzir uma estrutura
social relativamente estável. A idéia de direito decorria da elaboração de tradições
(por exemplo, o trabalhador estava preso à terra onde nascera),  e o que garantia
universalidade ao mundo dos camponeses e barões era basicamente a necessidade de
defesa territorial e o respeito ao poder natural (sagrado) (PRONI, 1997, p. 5).

Essas bases de relações sociais e políticas seriam estendidas nos primeiros anos de

transição para o sistema capitalista – uma vez que os novos paradigmas não rompiam por

completo com a dinâmica de dominação e exploração [ao contrário, terminaria por reforçá-

los].

A pequena economia camponesa e a produção das oficinas independentes, que, em
parte, são a base do modo de produção feudal e, em parte, aparecem ao lado do
modo de produção capitalista depois da dissolução do feudalismo, constituem, ao
mesmo tempo,  a base  econômica da comunidade clássica em sua melhor época,
depois de ter-se dissolvido a primitiva propriedade comum oriental  e  antes  de a
escravatura ter-se apoderado seriamente da produção (MARX, 2013, p. 1272-1273).

1.2 Gênese capitalista e o homo predator

Foi no século XVIII em que o capitalismo assumiu contornos mais sólidos,  com

ascensão dos principais protagonistas políticos e econômicos. As relações entre servo e senhor

deram  lugar  às  relações  entre  burguesia  e  proletariado,  que  foram  consolidadas  com  a



Revolução Francesa – que, inclusive, realçou, pelos ideais iluministas, a valorização da lógica

humana (SILVA, 2018).

A  associação  entre  os  capitais  bancário  e  industrial  viabilizou  a  expansão  desse

modelo e perspectiva para o mundo, refletindo os interesses dos bancos. A geração induzida

de  riquezas  a  partir  das  próprias  riquezas  e  dos  elementos  ambientais  ampliou  as

desigualdades sociais – na medida em que os espaços se tornaram escassos e todos os recursos

da natureza foram apropriados pelos donos dos meios de produção. Com isso, os regimes de

exploração  da  natureza  e  do  trabalho  humano  foram aprofundados  -  “o  paradoxo de  um

sistema que surgiu a partir dos paradigmas da liberdade e igualdade” (SILVA, 2018, p. 18).

O desenvolvimento industrial e tecnológico impulsionado por grandes demandas de

produção  e  consumo  requereu  mais  matéria-prima,  que  foi  extraída  do  meio  natural  em

velocidades rápidas – sem possibilitar a regeneração dos elementos ambientais. Isso, note-se,

foi agravado pela dinâmica expansionista do capitalismo, de forma que seus impactos não se

limitavam às perspectivas locais,  mas eram alastrados pelo globo, para fortalecimento dos

interesses do capital (QUINTANA, HACON, 2011).

O resultado da entrada massiva de capital na agricultura foi a mudança no modelo de
exploração da terra, agora pautado na lógica de expansão e acumulação do capital,
além de um acirramento na cisão cidade-campo. A longa distância entre o campo e a
cidade impedia a restauração dos constituintes elementares do solo, o que gerava
dois problemas: o declínio da fertilidade do solo,  devido à falta  de reposição de
nutrientes, e o acúmulo deste material em forma de rejeitos, que passaram a poluir
de forma crescente as cidades (QUINTANA, HACON, 2011, P. 434).

A transformação  das  perspectivas  e  da  relação  entre  homem e  natureza  foi,  nesse

sentido, mais que o resultado do capitalismo, mas a própria forma de criação e permanência

do sistema (QUINTANA, HACON, 2011). É justamente a partir do rompimento com laços de

afeto  entre  homem e  natureza  que  as  noções  de  acumulação  de  riquezas  é  possibilitada.

“Quando  se  estabelece  a  relação  entre  capital  -  trabalho  assalariado  ocorre  também  um

distanciamento do homem em relação ao seu meio, uma vez que tanto a sua natureza interna

quanto externa se modificam drasticamente” (QUINTANA, HACON, 2011, p. 437).

Trata-se do fenômeno da Acumulação Primitiva, que consiste no “processo histórico

de separação entre  produtor  e  meio  de produção” (MARX, 2013,  p.  961).  A partir  dessa

lógica, o sistema promoveu o trabalho assalariado como condição para a própria vida, tendo

em vista que os homens “só se convertem em vendedores de si mesmos depois de lhes terem

sido  roubados  todos  os  seus  meios  de  produção,  assim  como  todas  as  garantias  de  sua



existência que as velhas instituições feudais lhes ofereciam”, conforme leciona Marx (2013, p.

962).

O rompimento completo da relação homem - campo e homem - meios de produção,
que  ao  mesmo  tempo  é  causa  e  consequência  do  modelo  capitalista  industrial,
consolidou permanentemente  o desvirtuamento da interação de zelo com a terra.
Dessa forma, a natureza é institucionalizada como objeto para realizações humanas
(SILVA, 2018, p. 19).

Assim, o trabalho passou a ter como objetivo a “apropriação do elemento natural

para a satisfação de necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre homem

e natureza, perpétua condição natural da vida humana e, por conseguinte, independente de

qualquer  forma particular  dessa vida,  ou melhor,  comum a todas  as suas formas sociais”

(MARX, 2013, p.  335).  Note-se que segregava-se o acesso ao meio ambiente,  da mesma

forma em que se separava o homem do meio – tornando-o coisa alheia.

Isso,  não  assustadoramente,  acarretou  o  acontecimento  de  crises  sucessivas,  que

foram incorporadas como a “dinâmica de renovação capitalista” (SILVA, 2018, p. 20). Assim,

a  dinâmica  econômica  aprofundou  turbulências  e  realidades  de  degradação  do  homem

[retirado dos espaços e privado das riquezas ambientais] e da natureza [explorada a exaustão

para garantir a produção].

Essas mazelas e realidades notadas foram consequência da massificação da produção

e do consumo, a partir de um  animus industrial  e tecnológico – que subjugou o meio e o

homem no meio, para garantir riquezas. Ora, a fome e baixo desenvolvimento das tecnologias

que marcaram a transição do feudalismo para o capitalismo foi interrompida – sobretudo na

perspectiva econômica – com a Revolução Industrial,  que,  posteriormente se alastraria  da

Grã-Bretanha para a Europa (QUINTANA, HACON, 2011).

A concentração do processo na Grã-Bretanha deu-se em razão da pioneira reforma do

sistema de governo – que abriu espaço para o desenvolvimento econômico.

(...) as condições adequadas estavam visivelmente presentes na Grã-Bretanha, onde
mais  de  um século  se  passara  desde  que  o  primeiro  rei  tinha  sido formalmente
julgado e executado pelo povo e desde que o lucro privado e o desenvolvimento
económico  tinham  sido  aceitos  como  os  supremos  objetivos  da  política
governamental (HOBSBAWM, 1979, P. 22).

Esse evento histórico, note-se, resultou na “desnaturalização” e “desumanização”, “de

forma que homem e  meio  ambiente  foram consolidados  na condição  de  instrumentos  do

capital.  E  mais,  aqueles  homens  e  aquela  natureza  não eram mais  os  mesmos,  porque o



sistema tratou de transformar o produtor em operário e de dar novas formas às paisagens

planetárias” (SILVA, 2008, p. 24).

Reforça-se  que  a  degradação  ambiental  acompanhou  a  degradação  da  condição

humana.  O  proletariado  perdeu  a  própria  essência  –  o  que  assumiria  contornos  mais

específicos, conforme se verificará nos próximos capítulos – e foi apropriado tão somente

como força para produção. As benesses ambientais, as riquezas produzidas, e os espaços de

qualidade paisagística foram negados a essas populações que se aglomeraram nas periferias

dos  polos  urbanos,  em  condições  que  aprofundavam  as  vulnerabilidades  da  pobreza.

(QUINTANA, HACON, 2011).

Acerca dessa realidade, se extrai:

Liverpool, apesar do seu trafego, do seu luxo e da sua riqueza, trata ainda os seus
trabalhadores  com a mesma barbaridade.  Um bom quinto da população,  ou seja,
mais de 45 000 pessoas, habitam na cidade em casas exíguas, escuras e mal arejadas,
em número de 7 862 2S. A isto ainda se juntam 2 270 pátios («courts»), quer dizer,
pequenos locais fechados pelos quatro lados, tendo como acesso e saída uma estreita
passagem,  frequentemente  abobadada  (que  por  conseguinte  não  permite  o  mais
pequeno  arejamento),  a  maior  parte  das  vezes  muito  sujos  e  habitados  quase
exclusivamente  por  proletários.  Na  maior  parte  dos  casos,  não  existe  senão  um
lavabo comum para várias casas e várias filas de casas estavam construídas sobre
canais  de  descargas  pouco  profundos,  apenas  cobertos  pelas  ripas  do  soalho
(ENGELS, 1845, p. 69-70).

A insatisfação com a precarização das condições de vida levaria a França a enfrentar

também os efeitos de uma revolução – que exerceu influência em toda a Europa e Américas.

O descontentamento com os “déspotas esclarecidos” levou à consciência do desagrado com a

venda e repartição de terras, que prejudicava a população pobre, que perdia acesso a terrenos

cultiváveis (HOBSBAWN, 1845). O próprio insucesso da colheita das safras de 1788 [aliado

a  um  inverno  extremamente  frio]  aprofundou  a  pobreza  dos  moradores  de  Paris  que  –

privados da terra, das riquezas e da própria comida – se organizou em levantes para superar a

contrarreforma de Luís XVI. Assim, após a queda da bastilha o povo “levou a revolução para

as cidades provincianas e para o campo (HOBSBAWN, 1845, p. 44).

Naquele momento, sobretudo na França, delineou-se uma tentativa de resgate de uma

utopia para valorização da condição humana [liberdade, igualdade, fraternidade], mas ainda

era escassa a preocupação com o resgate da perspectiva do meio ambiente como questão que

também constitui o humano.

Ainda que a natureza adquirisse a personalidade de objeto de estudos - sobretudo
com  as  investigações  de  Darwin  sobre  a  evolução  das  espécies  -  a  lógica  de
conversão  de  recursos  naturais  em  riquezas,  aliada  ao  desenvolvimento  de
tecnologias de alto impacto degradativo, se alastrava da Grã-Bretanha pelo mundo



em nome do progresso, tornando mais visíveis os colapsos naturais (SILVA, 2018,
p. 26).

O homem abandonou, quase que por completo, a perspectiva do homo sapiens como

um ser da natureza para se tornar um ser na natureza e que, em razão de ser externo ao

ambiente,  pode  explorar  e  predar  –  como  dominador  e  conquistador  que  é.  O  próprio

desenvolvimento  da cultura  da caça  de contornos  esportivos  e  predatórios  – ampliado  na

modernidade – referenda esse panorama.

A  caça  das  baleias  cachalotes,  por  exemplo,  foi  responsável  por  promover  um

impacto significativo na quantidade de indivíduos da espécie nos oceanos. Após abatido, sua

gordura era refinada e utilizada como fonte de energia, enquanto seus ossos e tendões eram

utilizados para fabricar objetos de vestuário e móveis. Essa dinâmica de caça – note-se – em

muito se diferiu da pesca tradicional dos povos Inuits, por exemplo. Isso porque desvirtuou-se

o abate para alimentação para o abate industrial, que teve efeitos significativos no equilíbrio

da fauna oceânica (KALOF, FITZGERALD, 2003). 

A caça esportiva também assumiu delineados mais problemáticos na medida em que

animais de todo o mundo passaram a ser abatidos por lazer e esporte, como é o caso dos

elefantes africanos, que inauguraram o mercado do marfim – cujo maior consumidor é, ainda,

a China. Note-se, as motivações para causar a morte de animais não encontram explicações

em uma eventual perspectiva de irracionalidade dos seres.  (KALOF, FITZGERALD, 2003).

Ao contrário, a ciência inaugurada na modernidade mantinha consciência acerca da senciência

animal – inclusive com observações acerca de comportamentos similares aos comportamentos

humanos [os  elefantes,  por  exemplo,  cuidam dos membros doentes,  velam e  enterram os

membros das manadas e cooperam entre si, fornecendo proteção].

Assim, diz-se que a legitimação do domínio dos humanos sobre os elementos naturais

e animais não-humanos foi responsável pelo desenvolvimento de um ego predatório.

As  leituras  das  reproduções  visuais  dos  troféus  de  caça  nas  revistas  revelaram
mensagens  multifacetadas  sobre  as  relações  entre  humanos  e  outros  animais
organizados em torno de narrativas de gênero, raça, identidade. As representações
dos corpos de animais mortos são associadas  a  histórias  de amor e afeição  pela
natureza  selvagem  e  seus  magníficos  animais.  Desenvolvermos  a  noção  de
dominação por trás da exibição de corpos de animais mortos foi revelador. Em vez
de  amor  e  respeito  pela  natureza  e  pelos  animais,  encontramos  a  extrema
objetificação  de  seus  corpos,  com  cabeças  e  chifres  de  veados  cortados
representando  as  contradições  da  caça  pelo  estereótipo  de  amante  da  natureza.
(KALOF, FITZGERALD, 2003, p. 119) (Tradução nossa)3

3  Reading  the  visual  representations  of  trophy animals  in  hunting  magazines  revealed  multifaceted
messages about the relationships between humans and other animals organized around narratives of gender, race
and embodiment. The visual representations of dead animal bodies are embedded in the taken-for-granted stories



As transmutações de paradigmas a partir da pré-história, com evolução ao longo dos

anos levou,  portanto,  a etapas  distintas  de uma perspectiva  do humano no meio.  Em um

primeiro  momento,  diz-se a  respeito  de  um homem que se  percebe  como ser  possuir  da

natureza, o que legitima a modulação de seus bens [recursos] para a manutenção da vida. Em

um segundo momento, que coincide com a modernidade, faz-se acerca de um homem que se

percebe como dominador do meio, o que possibilita a apropriação completa do ambiente – a

partir do processo de “coisificação” (KALOF, FITZGERALD, 2003). 

Esse processo de intensificação das relações predatórias se estende para os elementos

naturais e também para determinados indivíduos da própria espécie humana que, por razões

paradigmáticas,  são eleitos  como seres vulneráveis  perante a lógica  sistêmica.  “O mesmo

homem que buscava expressar seu potencial através do domínio de recursos e outros animais,

também reafirma  seu status  por  meio  da  dominação  das  mulheres,  negros  e  homens  não

heteronormativizados, principalmente” (SILVA, 2018, p. 25).

As relações entre a depreciação da natureza como conjunto que existe por si só e as

demandas  e  posturas  sociais  se  reafirma  na  própria  lógica  hierárquica  desenvolvida.  O

“humano não ideal” ao sistema é subjugado pelo padrão de dominação, assumindo a figura

que se deprecia no ambiente. “Assim, o jogador de futebol vira macaco, o homossexual veado

e a mulher é multifacetada (ou multianimalizada): vaca, galinha, porca, baleia, cobra, piranha”

(GONÇALVES, ROSENDO, 2015, p. 11).

Pela  lógica  contrária,  se  os  setores  vulneráveis  são  associados  aos  animais  não-

humanos que são as presas na cadeia alimentar natural, aos setores dominadores do sistema há

a  atribuição  de  comparações  com  animais  não-humanos  que  ocupam  o  topo  da  cadeia

alimentar:  felinos (em referência às capacidades sexuais),  aves de rapina (em referência a

habilidades de ‘caça’), por exemplo.  Constrói-se, portanto, uma relação de poder por meio da

significação e depreciação dos bens ambientais e sua associação com setores sociais, o que

aprofunda vulnerabilidades – o que, conforme verificar-se-á, será utilizado pelo sistema de

poder para negar espaços e riquezas ambientais a estes indivíduos depreciados (que ocupam o

mesmo lugar de desprestígio no meio social que os elementos naturais e animais não-humanos

– existem para ser explorados e predados) (GONÇALVES, ROSENDO, 2015).

of love and affection for nature, wildlife and magnificent animals. Disentangling ourselves from that dominant
notion of what it means to display dead trophy animals was revelatory. Instead of love and respect for nature and
individual animals,  we found extreme objectification of animal bodies,  with severed  deer  heads and cut-off
antlers representative examples of the contradiction in the love-of-nature hunting stereotype.



Assim,  pode-se  dizer  que  o  desenvolvimento  e  mudanças  da  relação  entre  seres

humanos  e  meio  ambiente  resultaram  no  surgimento  de  um homem  que  é  dominador  e

predador  da  natureza  e  de  sua  própria  espécie.  “Isto  é,  o  mesmo  homem  que  outrora

estabeleceu harmonia com a natureza na dinâmica caçador-coletor (o caso do homem pré-

histórico),  promoveu mais que a instrumentalização massificada do meio ambiente,  mas a

lógica hierárquica de dominação” (SILVA, 2018, p. 26). 

Assim,  se  a  lógica  sistêmica  –  sobretudo  pós-feudal  –  buscou  a  construção  do

paradigma  de  um  humano  superior  (o  Homo  Superior),  verifica-se  uma  frustração  no

resultado do projeto empreendido. Isso porque “ao contrário de  Homo Superior, um melhor

nome para este pós-humano é Homo Predator” (ANANDA, 2014, p. 03) (tradução nossa)4. 

É nesse sentido, buscando-se a compreensão posterior acerca das configurações mais

cristalinas de um racismo ambiental (pela negação dos espaços e bem-estar ambiental), que

importam as considerações acerca da gênese de uma relação desvirtuada entre o ser humano e

a natureza. E mais, também importará o estudo acerca das vulnerabilidades sociais que são

alimentadas  pelo  sistema  como  forma  de  degradar  a  condição  de  setores  sociais  –  para

segregação, negação ou extermínio: todas instrumentos de uma microfísica de poderes. 

1.3 Microfísica dos poderes

Acerca dessa microfísica de poderes, talvez o mais notável nome que se dispôs à pesquisa foi

Michel Foucault. Nascido na França, o filósofo se desdobrou sobre os estudos a respeito do poder –

relacionando-o às vulnerabilidades múltiplas e criando um contexto que aponta para o sentido de uma

teia de controle e ações para controle e orientação de ações. 

Em “Vigiar e Punir” (2010), Foucault desenvolveu os conceitos acerca da genealogia do

poder  traçando  paralelos  e  criando  relações  entre  o  saber  e  o  poder  –  a  partir  da  perspectiva

nietzschiana. Assim, o filósofo francês rompeu com a tendência marxista de percepção do poder como

uma macrofísica – que estaria presente essencialmente nas relações de classe e Estado – para construir

um raciocínio pautado em uma microfísica de poder – isto é, pontuando que o “poder está diluído em

todos os setores da sociedade sob a forma de relações” (DINIZ, OLIVEIRA, 2014, p. 143). Nesse

sentido,

A genealogia exige, portanto, a minúcia do saber, um grande número de materiais
acumulados, exige paciência. Ela deve construir seus ‘monumentos ciclópicos’ não a
golpes  de  ‘grandes  erros  benfazejos’  mas  de  ‘pequenas  verdades  inaparentes
estabelecidas por um método severo’. Em suma, uma certa obstinação na erudição.
A genealogia não se opõe à história como a visão altiva e profunda do filósofo ao

4Rather than H. superior, a better name for this post-human is Homo predator. (ANANDA, 2014, p. 03)



olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, ao contrário,  ao desdobramento meta-
histórico  das  significações  ideais  e  das  indefinidas  teleologias.  Ela  se  opõe  à
pesquisa da ‘origem’. (FOUCAULT, 1979, p. 16).

Assim,  considerando que  a  genealogia  objetiva  demonstrar  e  “descrever  uma gênese  no

tempo” (VEIGA NETO, 2011, p. 56) diz-se que é por meio dela que se realiza a análise do nascimento

dos saberes a partir da história, sem o engano de que “as coisas em seu início se encontram em estado

de perfeição” (FOUCAULT, 1979, p. 18).

Trata-se de um método que deve ser utilizado - assim como Nietzsche e Foucault
fizeram  -  como uma  análise  dos  saberes.  Percebe-se  em  Foucault  uma  atenção
voltada  para as  constantes  tensões relacionadas às  práticas  de poder.  Portanto,  a
genealogia  deve  ser  entendida  como  um  conjunto  de  procedimentos  a  serem
utilizados  para  conhecer  o  passado,  mas  não  somente  para  isso,  pois  ela  é
fundamental para que o homem se rebele contra o presente (DINIZ; OLIVEIRA,
2014, p. 143).

É justamente a partir do método da genealogia que Foucault desenvolveu uma estratégia para

apresentar uma perspectiva diferente daquela suscitada pelo marxismo – acerca da macrofísica. Assim,

restou possível a demonstração de que a “concepção de poder se espalha por todo o tecido social,

alcançando todos  os  níveis  e  classes  da sociedade” (DINIZ,  OLIVEIRA,  2014,  p.  146),  em uma

estrutura microfísica. 

Nesse sentido, o que se nota é que o poder não emana de um polo central (o Estado), mas é

construído nas periferias, tornando-se constantemente presente nas realidades e em todas as dimensões

da vida. Acerca dessa forma de perceber o poder, Foucault (1979, p. 182) disserta que:

Em primeiro lugar: não se trata de analisar as formas regulamentares e legítimas do
poder  em seu centro,  no que  possam ser  seus mecanismos gerais  e  seus efeitos
constantes. Trata-se, ao contrário, de captar o poder em suas extremidades, lá onde
ele se torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e
locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras  de direito que o
organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em
técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material, eventualmente violento.

É a partir do entendimento do “nível molecular do exercício do poder” (Machado, 2009, p.

169) que se verifica a estrutura de poderes dentro das instituições – como os quartéis, hospitais e

escolas, por exemplo. O poder está em todas as relações, de forma que é impossível estar imune a ele –

vez que é a costura social. Dessa forma, não existem espaços com vácuos de poder, vez que ele é

exercido por todos e sujeita a todos em uma engrenagem que estabelece papeis e posturas. 

As leituras de Foucault,  em “Microfísica do Poder” (1979),  apontaram que inicialmente –

durante  o absolutismo – criou-se  a  ideia  da  possibilidade  de que “a  partir  da  multiplicidade  dos

indivíduos e das vontades, é possível formar uma vontade única, ou melhor, um corpo único, movido

por uma alma que seria a soberania” (FOUCAULT, 1979, p. 183). O poder soberano era direcionado



aos súditos, de forma que estavam obrigados ao serviço voluntário – vez que criada a concepção de

uma condição imutável no mundo, reforçada pela noção maquiavélica de que o governante poderia

impor o “bem-estar”, independente de limites divinos ou morais (MAQUIAVEL, 1996). 

É nesse sentido que a figura mitológica em “O Leviatã” (2017), de Hobbes, bem exemplifica o

poder soberano, conforme observação de Foucault (1979, p. 183):

Recordem o esquema do leviatã:  enquanto o homem construído,  o leviatã não é
outra coisa senão a coagulação de um certo número de individualidades separadas,
unidas por um conjunto de elementos constitutivos do Estado; mas no coração do
Estado, ou melhor, em sua cabeça, existe algo que constitui como tal, e este algo é a
soberania, que Hobbes diz ser precisamente a alma do leviatã.   

Não obstante, o deslocamento do olhar do poder que emana do Estado absolutista para o poder

que existe no meio social que possibilitou a constatação da existência de um poder que se consolida

com a burguesia – já nos primeiros anos do capitalismo, qual seja, o poder disciplinar. Esse poder

surge, note-se, justamente para garantir a manutenção sistêmica, tendo em vista que a repressão torna

inviável o prolongamento de sistemas e regimes. Nesse sentido, o poder disciplinar trata de produzir

corpos dóceis, a partir de tecnologias que levam os seres a se adequarem às normas institucionais para

se tornarem sujeitos úteis (FOUCAULT, 1979). 

Essa  disciplina  é  um  mecanismo  que  propiciará  uma  transformação  do  sujeito,
tirando da “força do corpo” sua “força política” e tornando máxima sua “força útil”.
Todavia, apesar de se falar muito em força, o poder disciplinar não será imposto
com uma forma de violência explicita, mas totalmente discreto e sutil, para que não
seja percebido,  sobretudo pelo fato de já ter existido métodos violentos que não
alcançaram resultados tão eÞ cazes como a disciplina (DINIZ; OLIVEIRA, 2014, p.
150).

Assim, Foucault (1979) aponta que se trata de um método elegante para “adestrar” os corpos,

sem a apropriação necessária dos sujeitos. O que se pretende, nesse sentido, é retirar a força política do

homem e convertê-la em força útil,  isto é, fazer daquele indivíduo um ser “prestável” ao sistema.

“Esses  métodos permitem o controle  minucioso das  operações  do corpo,  que realizam a sujeição

constante de suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar

disciplinas” (FOUCAULT, 2010, p. 133). 

É a partir do método da mecânica do poder (ou anatomia política) que o poder disciplinar se

incumbe  de  guiar  e  determinar  gestos,  movimentos  e  o  comportamento  geral  dos  indivíduos  –

desarticulando a  naturalidade das  ações  para  uma rearticulação adequada ao ambiente  disciplinar.

Nesse sentido, constrói-se uma atmosfera coercitiva, capaz de fabricar indivíduos dóceis – no processo

que Foucault (2010, p. 193) chama de “fabricação de indivíduos máquina”.

Essa dinâmica é notada na modernidade, com a superação do poder soberano e instituição dos

quartéis,  fábricas,  prisões  e  hospitais  na  Europa.  Assim,  introjeta-se  o  homem  sem  dominá-lo

explicitamente,  de forma que o resultado é o adestramento individual  dos  corpos para atender as



demandas específicas dentro do sistema, conforme leciona Foucault (2010, p. 164):

A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os
indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício.
Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se Þ ar em seu
superpoderio;  é  um poder  modesto,  desconfiado,  que  funciona  a  modo  de  uma
economia  calculada,  mas  permanente.  Humildes  modalidades,  procedimentos
menores,  se  os  comprarmos  aos  rituais  majestosos  da  soberania  ou  aos  grandes
aparelhos do Estado.

Em “Vigiar e Punir” (2010),  Foucault  demonstra que este é um processo lento e gradual,

buscando como exemplo máximo a fabricação dos militares. Isso porque, a tarefa incumbida a estes

indivíduos é ser símbolo para admiração em razão da “coragem, força, vigor” (DINIZ; OLIVEIRA,

2014, p. 151). Certamente, nem todo homem é provido de referidas características, de forma que se

tornou necessário construir estes corpos, ao molde do que necessitavam as instituições ainda no século

XVIII. 

Assim, a correção dentro dos quartéis promove uma punição lenta para adequação de posturas

– a partir de cálculos de coação que se aplicam, por meio de normas internas, a cada região e pedaço

do corpo. Dessa forma, a instituição militar se apropria do corpo humano de maneira silenciosa, de

forma que as  tarefas  impostas se  tornam um hábito automático.  O resultado,  quando somados os

corpos em fileiras, é a conversão de homens outrora frágeis em seres com a “magnífica fisionomia de

soldado” (FOUCAULT, 2010, p. 133): seres úteis à estratégia sistêmica. 

Nesse  contexto,  a  partir  da  constatação  dos  métodos  de  poder  dentro  das  instituições,  é

possível traçar a genealogia da microfísica – com a possibilidade de localizar as técnicas que são mais

aplicáveis e generalizáveis. A constatação final será, portanto, acerca de um desfiamento dos métodos

para  construção  de  uma  lógica  de  poderes  que  toma  conta  de  todo  o  tecido  social,  de  todas  as

instituições. 

Inicialmente,  o  principal  dispositivo  de  poder  apresentado  por  Foucault  (2010)  será  o

panoptismo, que consiste em construir o sentimento de observação e controle constantes. Assim, os

próprios corpos em processo de docilidade se autocontrolam pelo sentimento provocado pelo olhar –

ou pela possibilidade do olhar – daquele que projeta o poder. 

daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado consciente
e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder.
Fazer  com  que  a  vigilância  seja  permanente  em  seus  efeitos,  mesmo  se  é
descontinua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade
de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma maquina de criar e sustenta
uma relação de poder independente daquele que o exerce: enfim, que os detentos se
encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores
(FOUCAULT, 2010, p. 191).

Nesse sentido, o uso da força bruta é desnecessário, tendo em vista que o próprio indivíduo

se regula sob a possibilidade de estar sendo observado. Condiciona-se o corpo a adotar as posturas



esperadas sem a necessidade de aplicação direta e real de formas de violência. “É com a capacidade de

penetrar no comportamento do sujeito que o Panóptico vai funcionar como um laboratório de poder

que consegue descobrir objetos fundamentais para o aumento de saber sobre as técnicas de poder

disciplinar” (DINIZ; OLIVEIRA, 2014, p. 153). 

Será a alteração do foco do poder, ainda no século XVIII que levará Foucault à constatação

de que o poder disciplinar entrou em declínio para o fortalecimento de um novo mecanismo de poder –

que  veio  a  ser  chamado  Biopoder.  Nesse  momento,  há  um interesse  maior  no  adestramento  das

massas, mais que do corpo individual por si  só. Assim, são pensadas estratégias que assegurem a

possibilidade de conduzir e limitar a vida da espécie humana. Acerca do biopoder, Foucault pontua: 

essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o conjunto dos
mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características
biológicas  fundamentais  vai  poder entrar  numa política,  numa estratégia política,
numa estratégia geral de poder. Em outras palavras, como a sociedade, as sociedades
ocidentais modernas,  a partir  do século XVIII,  voltaram a levar  em conta o fato
biológico fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana. É em
linhas  gerais  o  que  chamo,  o  que  chamei,  para  lhe  dar  um nome,  de  biopoder
(FOUCAULT, 2008, p. 3).

O interesse  com os fenômenos coletivos  inicialmente  levará  à  preocupação central  com a

saúde das comunidades. Isso, note-se, demanda uma política policial, pautada na vigilância, de forma

a garantir ou remediar tudo o que eventualmente possa representar uma ameaça à população. Assim,

institui-se “uma medicina que vai ter, agora, a função maior de higiene pública, com organismos de

coordenação dos tratamentos médicos, de centralização da informação, de normalização do saber, de

campanha de aprendizado da higiene e da medicalização da população” (FOUCAULT, 1999, p. 291).

Assim,  o  biopoder  –  aplicado  por  meio  da  biopolítica  –  pode  fazer  viver  ou  deixar  morrer

(FOUCAULT, 2010).

Dessa forma, se no poder disciplinar ocorria o adestramento do corpo-indivíduo por meio da

vigilância  e  adequação  de  comportamentos  individuais,  a  segunda  metade  do  século  XVIII  será

marcada – na perspectiva foucaultiana – pela  incorporação da disciplina em um novo sistema de

controle, o biopoder. Dessa forma, não há que se falar na anulação completa dos instrumentos de

poder, mas na integração das estratégias: enquanto o poder disciplinar se preocupa com a orientação

do homem-corpo, o biopoder se preocupa com a condução do homem-sociedade. Assim, importam as

considerações de Foucault:

Mais  precisamente,  eu  diria  isto:  a  disciplina  tenta  reger  a  multiplicidade  dos
homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar  em corpos
individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos. E,
depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não
na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao
contrario, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da
vida,  que  são  processos  como o nascimento,  a  morte,  a  produção,  a  doença  etc
(FOUCAULT, 1999 p. 291).



Essa alteração do destinatário do exercício do poder pode ser explicada pela própria

transição  dos  modos  de  governar.  Se  outrora  o  Estado  colocava-se  como  central  e

monopolizador,  a  partir  do  século  XVIII  foi  descentralizado  o  alcance  do  poder.  O

estabelecimento de um “governo mínimo” (Foucault, 2008, p. 40) aprofundou a dinâmica de

diluição  do  controle  no  tecido  social,  em  razão  do  paradigma  que  Foucault  chama  de

liberalismo – que consiste em um padrão “entre governantes e governados, muito mais que

uma técnica dos governantes em relação aos governados” (FOUCAULT, 2008). 

Para tanto, o biopoder se preocupa com todos os processos biológicos, quantificando-

os e promovendo sua combinação. É por isso que a estatística e a própria demografia ganham

tanta importância no mundo moderno, vez que viabilizam a produção de saberes que são úteis

para garantir a observação e posterior controle da população. É o que se confirma: 

A biopolítica vai se ocupar, portanto, com os processos biológicos relacionados ao
homem-espécie, estabelecendo sobre os mesmos uma espécie de regulamentação. E,
para compreender e conhecer melhor esse corpo, é preciso não apenas descrevê-lo e
quantifica-lo – por exemplo, em termos de nascimento e de mortes, de fecundidade,
de morbidade, de longevidade, de migração, de criminalidade, etc. -, mas também
jogar com tais descrições e quantidades, combinando-as, comparando-as e, sempre
que possível,  prevendo seu futuro  por  meio do passado.  E há aí  a  produção  de
múltiplos  saberes,  como  a  Estatística,  a  Demografia  e  a  Medicina  Sanitária.
(DANNER, 2010, p. 154).

Nesse ponto, é importante ressaltar que o objeto de estudo de Foucault não se pauta

substancialmente no poder, mas na análise do próprio indivíduo – que será gerido por uma

dinâmica de controle. É o que aponta o próprio filósofo ao pontuar que “o objetivo de meu

trabalho (…) não foi de analisar os fenômenos (…). Procurei, antes, produzir uma história dos

diferentes modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura” (FOUCAULT, 2014, p.

118).

Ao se dedicar a referidas subjetividades, Foucault busca traçar perspectivas sobre os

próprios corpos, na medida em que são pensados em suas ações, classificados em categorias

(o louco e o não louco, o normal e o anormal) e agem sobre si mesmos (FOUCAULT, 2014).

Dessa forma, o que se diz é que o poder é mais que um instrumento para fortalecimento de

instituições, mas um elemento de formação e condução dos próprios indivíduos.

E ao pensar no indivíduo, é importante estabelecer que Foucault (2014) distingue esta

figura em duas imagens: o sujeito e o “si mesmo”. Enquanto o sujeito é aquele que sofre a

ação de outrem ou de um fato externo, o “si mesmo” é a imagem construída pelo próprio

indivíduo, como agente.



Assim, quando se discute a biopolítica é importante pontuar que não se trata de uma

projeção de poder tirana que escraviza. Ao contrário, trata-se de manifestação que aproxima a

discussão acerca do poder da própria sociedade, na medida em que contribui para a formação

dos  indivíduos  e,  mais,  na  percepção  e  construção  das  noções  acerca  do  próprio  ser.  A

biopolítica é, portanto, uma construtora de subjetividades – o que justifica seu importante

papel na construção das vulnerabilidades.

Por meio da temática do biopoder, Foucault percorre duas linhas de forças envolvidas
na produção de subjetividades: De um lado, o poder totalizante, o qual cria aparatos
estatais  capazes  de  governar  populações,  levando  a  um  processo  crescente  de
massificação e burocratização da sociedade;  de outro,  complementar  a  esse poder,
encontram-se  as  técnicas  individualizantes,  consistentes  em  saberes  e  práticas
destinados a dirigirem os sujeitos de modo permanente e detalhado (FURTADO, 2016,
p. 36).

É justamente por centrar-se fora de um polo específico de tirania, que a biopolítica é

marcada por uma complexidade significativa quando da discussão sobre os indivíduos criados

e moldados frágeis. Isso porque, constituindo o próprio tecido social, há que se pontuar que

não há sujeito que não detenha o poder, na mesma medida em que não há sujeito que não

esteja subordinado a ele.

Dessa maneira, quando analisamos a questão dos corpos vulneráveis, o que se pode

dizer é que existe uma teia de subjetividades que alimenta conflitos internos e externos entre

esses próprios grupos. É o que se verifica, por exemplo, dos conflitos instaurados dentro do

próprio movimento feminista.

Se, em um primeiro momento surge como uma luta para assegurar a equidade social,

econômica e política das mulheres em face de uma cultura de reprodução do machismo, o

surgimento de novos debates contemporâneos acerca do “ser mulher” leva a realidades de

conflito interno. Isso porque, conforme se nota, há vertentes do movimento que apontam para

a inclusão das mulheres transexuais nas pautas de luta, na mesma medida em que existem

vertentes  contrárias  à  incorporação das  transexuais  –  sob a  alegação de que tratam-se de

indivíduos que nasceram com o “privilégio fálico”.

Mesma realidade pode ser notada dentro do movimento negro, quando da discussão

acerca da reprodução do machismo pelos homens negros. Isso porque, ao ponto que algumas

vertentes do movimento entendem que o machismo deve ser repudiado em todos os homens,

outras vertentes apontam para o entendimento de que homens negros não são reprodutores do

machismo – na medida em que não possuem acesso facilitado aos instrumentos de submissão

que possuem os homens brancos.



O que se diz, portanto, é que os conflitos internos acabam por minar o potencial de

resistência desses grupos frente ao movimento biopolítico de construção de vulnerabilidades a

partir  de  instituição  de  subjetividades.  Trata-se,  portanto,  de  um  movimento  do  próprio

mecanismo de poder para ceifar as capacidades de desconstrução da lógica hegemônica.

Não há que se dizer, então, na existência de fragilidades completas que constituem o

ser por inteiro, na medida em que todos os sujeitos são passíveis de reprodução da lógica de

controle e submissão. Os algoritmos de raça, cor, sexualidade, gênero e condição mental não

anulam a essência de um poder que assume e constitui o tecido social, alterando a ordem das

coisas de forma massificada (BRANCO, 2001).

Ademais,  também importa  esclarecer  que nem toda  luta  estabelecida  pelos  grupos

sociais em face das vulnerabilidades biopolíticas são, de fato, uma resistência direta ao poder.

Isso porque,  os movimentos de “resistência” podem se apresentar  como uma tentativa de

inclusão  na  própria  dinâmica  estabelecida  (a  exemplo  dos  movimentos  sociais  que

reivindicam o  acesso  ao  mercado pelo  aumento  do  potencial  econômica  dos  indivíduos).

Também é de se pontuar que as próprias lutas são assimiladas pelo tecido de poder, de forma

que são incorporados pela própria estrutura social como forma de continuidade do controle e

orientação de condutas (a exemplo da mercantilização dos slogans dos movimentos negros e

feministas “Black Power” e “Lute como uma garota”) (BRANCO, 2001).

Essa  realidade  precisa  ser  entendida,  na  medida  em que  termina  por  prejudicar  o

direito de resistência dos vulneráveis frente ao sistema (BRANCO, 2001). Isto é, importa a

construção de alternativas para evitar-se os conflitos internos nos grupos sociais, na mesma

medida  que  é  importante  blindar  as  lutas  e  revindicações  para  que  seja  afastada  a

incorporação sistêmica. É nesse sentido que leciona Branco:

As lutas de resistência, no caso particular da individuação, são lutas pela autonomia e
emancipação. Exigem, para tal, um trabalho contínuo e sem descanso de afrontamento
dos processos de autonomização contra as técnicas de individuação e normalização.
Exigem,  pois,  uma  agonística  na  esfera  subjetiva,  de  valor  tanto  político,  como
também ético. Um trabalho de transformação que Foucault entende se fundamentar,
verdadeiramente, nos termos da visão kantiana do esclarecimento. A Auflärung, para
Foucault,  antes  de designar  uma etapa da  história,  é  uma atitude racional,  ética  e

política, uma "atitude de modernidade"5, na qual são exigidos o diagnóstico do tempo
presente e a realização da infinita tarefa de libertação (entendida como a passagem
para a maioridade, ou melhor, para uma vida crescentemente desvinculada de guias,
tutores e autoridades que controlariam a consciência e a esfera subjetiva) (BRANCO,
2001, p. 12).

A  análise  de  Furtado  e  Camilo  (2016)  confirma  o  sentido  de  que  o  biopoder  é

condição para a própria existência do capitalismo, na medida em que sua sobrevivência é



assegurada pela inexistência de um poder tirano que, eventualmente, tenha como resultado a

revolução.  Ao mesmo tempo,  é  a  biopolítica  que induz os  comportamentos  baseados “no

imperativo da concorrência, da eficácia e do autorrendimento”(FURTADO; CAMILO, 2016,

p. 40). Assim, o que se diz é que o biopoder – por meio de uma biopolítica – é responsável

por  atender  às  demandas  do  sistema,  produzindo  indivíduos  interessantes  aos  anseios  de

produção  e  consumo,  principalmente,  permitindo  a  morte  dos  padrões  desviantes  como

método  de  promoção  do  bem-estar  daqueles  que  estão  adequados  à  prioridade  sistêmica

(DANNER, 2010).
Assim, a biopolítica – enquanto instrumento de exercício de um biopoder – é o termo

empregado por Michel Foucault para apontar as formas pelas quais o poder se manifesta no

fim do século XIX, sem um marco temporal para seu fim (o estudo parte da premissa de que

ainda  vivemos  a  biopolítica).  O  objetivo  central  que  impregna  o  conceito  do  termo  é

justamente o controle da população – tanto por meio do Estado, quanto pela construção de

subjetividades.

O  que  se  afirma  e  reforça  é  que  a  biopolítica  é  o  próprio  exercício  dos  micro

biopoderes, que é desenvolvido e atinge, ao mesmo tempo, todos os indivíduos, ao passo em

que o biopoder é a tecnologia em si,  para constituição de um tecido social.  Tratam-se de

instrumento  racionais  apoiados  sobre  o  discurso  de  defesa  e  proteção  da  vida,  sem  a

necessidade de uma cultura tirana e de aplicação direta e objetiva da morte.

Essa  dinâmica  integra  a  própria  sociedade,  manifestando-se  sobre  os  corpos  e

conduzindo-os para o fim que justifica a biopolítica – a manutenção da ordem sistêmica.

Assim, o que se diz é que o biopoder constrói e significa quem são os seres e quem é a

sociedade,  na medida em que a  molda por  interesses  que constituem o poder  – tanto  do

Estado, quanto econômico e social.

Agamben (2002) promoveu importantes  considerações  – quase complementações  à

obra foucaultiana – no sentido de que os Estados totalitários do século XX foram exemplos

claros da gestão biopolítica. Assim, “somente porque em nosso tempo a política se tornou

integralmente biopolítica, ela pôde constituir-se uma porção antes desconhecida como política

totalitária” (AGAMBEN, 2002, p. 126). Ademais, também é importante ressaltar que Giorgio

Agamben  (2002)  discorda  da  pontuação  de  Michel  Foucault  no  sentido  de  ser  possível

estabelecer o nascimento da biopolítica, vez que esta estaria presente desde antes do século

XVIII. 

Não  obstante,  estas  discordâncias  entre  os  referidos  autores  pouco  interessam  à

pesquisa, imperando ao estudo ater-se ao que Agamben (2002) chamará de vida nua – termo



que será melhor desenvolvido e aplicado no próximo capítulo, mas que se refere à banalização

de umas vidas. Isso porque, alguns corpos simplesmente vivem no mundo, “desprovidos de

qualquer qualificação política” (HACHEM, 2011, p. 350). Assim, é justamente a vida nua que

legitimará o “deixar morrer” que coroa a biopolítica.

Todavia,  a  leitura  de  Agamben  (2002)  pode  servir  como  prelúdio  para  uma

interpretação  ainda  mais  distante  da  biopolítica  de  Foucault.  Isso  porque,  se  na  análise

francesa das extensões e destinatários do poder o biopoder atua de forma discreta, “fazendo

morrer  e  deixando morrer”,  na análise  italiana  a  manifestação  de poder  levaria  à  própria

promoção direta da morte. É o que se verifica da utilização da figura do Homo Sacer: 

Dois traços caracterizam o homo sacer: a matabilidade (qualquer sujeito pode mata-
lo sem que tal ato constitua homicídio) e a insacrificabilidade (o homo sacer não
pode ser morto de maneira ritualizada, vale dizer, não pode ser sacrificado). Esses
dois elementos caracterizadores do homo sacer, a princípio incompatíveis, denotam
tratar-se de um conceito limite da estrutura social romana, localizado entre o profano
e o sagrado, entre o religioso e o jurídico. (HACHEM, 2011, p. 351).

Assim, ainda que a vida nua esteja incluída na sociedade e, falsamente, aceita – em

uma “exclusão inclusiva” (AGAMBEN, 2002, p. 90) – o que se nota é que o extermínio direto

desses corpos é uma realidade permitida e até esperada, conforme o que leciona Agamben.

Não se  tratam de indivíduos  sem valor,  simplesmente,  mas de  indivíduos  em que recaiu

ordem expressa de extermínio, como que marcados para serem eliminados. 

É nesse contexto que a pesquisa aponta que a leitura de Agamben acerca dos conceitos

de biopolítica aproxima o termo do que posteriormente viria a ser lido como tanatopolítica, ou

necropolítica (termos que serão usados como sinônimos a partir daqui). 

1.3.1 Tanatopolítica (ou necropolítica)

Esse nova (ou complementar) leitura acerca da microfísica do poder na sociedade foi

apresentada inicialmente para o entendimento acerca do controle dos corpos nos países “não-

europeus”,  vez  que  a  dinâmica  de  controle  e  extermínio  de  indivíduos  se  dá  de  forma

acentuada e  progressiva (LIMA, 2018).  Nesta  pesquisa,  primeiramente será apresentado o

conceito e as diferenças e evoluções conceituais acerca da biopolítica e da tanatopolítica, para

que nos capítulos  seguintes  sejam desenvolvidas as particularidades,  principais  aspectos e

aplicações desse “poder de morte” no contexto das vulnerabilidades humanas e ambientais. 

Nesse sentido, a necropolítica será pensada para o estabelecimento de um panorama

acerca de vidas que se tornam matáveis e que fogem à máxima do “deixar morrer” para entrar

no padrão do “fazer morrer”. É nesse sentido que Mbembe (2017, p. 11) leciona: 

Minha preocupação é com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a



luta pela autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e
a destruição material de corpos humanos e populações. Tais formas de soberania
estão longe de ser um pedaço de insanidade prodigiosa ou uma expressão de alguma
ruptura entre os impulsos e interesses do corpo e da mente. De fato, tal como os
campos da morte, são elas que constituem o nomos do espaço político que ainda
vivemos. Além disso, experiências contemporâneas de destruição humana sugerem
que  é  possível  desenvolver  uma  leitura  da  política,  da  soberania  e  do  sujeito,
diferente daquela que herdamos do discurso filosófico da modernidade. Em vez de
considerar  a  razão  a  verdade  do  sujeito,  podemos  olhar  para  outras  categorias
fundadoras menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte. 

Assim, o que se diz – e será reafirmado ao longo da pesquisa – é que a necropolítica não é

uma  superação  das  noções  de  biopolítica  apresentadas  por  Foucault  ou  Agamben,  mas  uma

complementação das realidades coloniais e escravocratas. Isso porque, nas realidades às periferias do

capitalismo a descartabilidade dos indivíduos é maior, o que permitiria concluir que a aplicação da

morte  sobre  estes  corpos  também se  diferenciaria,  na  medida  em que  a  “imprestabilidade”  torna

necessário acelerar o processo de descarte dos corpos. Assim, o que se diz é que nestes países ocorrerá

um deslocamento do eixo “fazer viver e deixar morrer” para “fazer viver e fazer morrer”. 

Essa política de morte se dá de inúmeras maneiras, todas elas revestidas de alguma sutileza e

legitimadas pela noção enraizada de que a morte destes corpos eleitos como imprestáveis é medida

para a garantia da sobrevivência daqueles que conservam algum valor na sociedade.  No contexto

brasileiro, por exemplo,

o poder necropolítico se faz visível no sistema carcerário, na população em situação
de rua, nos apartheids urbanos nas grandes e pequenas cidades brasileiras, em dados
relevantes,  no  genocídio  da  população  negra  que  em  sua  maioria  é  jovem  e
masculina, na eclosão dos grupos de justiceiros, nos hospitais psiquiátricos, nas filas
das  defensorias  públicas,  nas  urgências  e  emergências  hospitalares,  entre  tantos
outros lugares. (LIMA, 2018, p. 28).

Para que essa  física  de morte seja  viabilizada,  é necessário a criação de vulnerabilidades.

Assim,  a  própria  necropolítica  (assim  como  a  biopolítica)  se  encarrega  de  resultar  em  corpos

vulneráveis, que são expostos a mazelas de toda sorte – sociais, pessoais, ambientais, biológicas. Isso

porque, é justamente a vulnerabilidade que legitimará estes corpos como passíveis de descarte, vez que

representam o atraso e a “não adequação” às normas de uma vida para a produção e consumo. 
Mbembe (2018) discute, portanto, a prática do poder de exterminar a vida, realizando

uma releitura acerca do conceito de soberania. Para o autor supra, as teorias normativas da

democracia  são  equivocadas  ao  estabelecerem  a  soberania  como  um  instrumento  para  a

garantia da autonomia de um povo. Ao contrário, pontua que trata-se de instrumento para

“instrumentalização  generalizada  da  existência  humana  e  a  destruição  material  de  corpos

humanos e populações” (MBEMBE, 2018, p. 10-11).



Isto é, a soberania aporta – nos sentidos necropolíticos – como o “direito de matar o

outro”  (MBEMBE,  2018,  p.  11)  e,  para  referendar  tal  posicionamento,  o  autor  recorre  à

exploração dos conceitos de biopoder, estado de exceção e estado de sítio. Dessa forma, o

biopoder  configurar-se-á  como um meio  pela  qual  a  sociedade  será  moldada  a  partir  da

permissão  da  morte  de  outrem  (que  é  externo  à  sociedade)  para  a  proteção  da  própria

sociedade. Ou seja, há o controle da vida biológica dos seres.

Claro exemplo,  pontuado tanto por Foucault  quanto por Mbembe,  é o nazismo. O

regime totalitário e genocida em questão permitiu que milhares de judeus e outros vulneráveis

no contexto alemão fossem exterminados para a garantia da superioridade do “povo alemão”.

O racismo, nesse caso, atuou como um agente de legitimação e autorização do direito de

matar, que provem da soberania.

Assim,  não  há  discordâncias  maiores  entre  Foucault  e  Mbembe  nesse  ponto.  Não

obstante,  o  professor  camaronês  pontua  que  a  autorização  de  matar  constitui  o  próprio

fundamento do Estado moderno, vez que os estados de exceção demandam fins que podem

servir como legitimadores dos meios. A existência de uma situação de emergência dentro de

um contexto soberano pode levar à suspensão de direitos dos indivíduos, o que viabilizaria

suas mortes sem a configuração de crime (MBEMBE, 2018).

Mbembe (2018) ainda se aproxima de Foucault e Agamben ao dissertar acerca de um

terror coletivo que é causado por estes estados de exceção. É o que exemplifica com a questão

da escravidão que – construída a partir de uma lógica do biopoder – promoveu a morte do

“ser-negro”, e não necessariamente sua morte biológica. Isso porque o corpo negro, até aquele

momento,  era  útil  à  engrenagem  social  de  produção.  Os  tratamentos  injuriosos  e  a  dor

infligida sobre os escravos atendiam, portanto, um fim econômico (MBEMBE, 2018).

O regime de apartheid também é invocado por Mbembe (2018) como um clássico

exemplo de demonstração do biopoder – com relações específicas com o estado de exceção.

Isso porque, “as colônias são o local por excelência em que os controles e as garantias de

ordem judicial  podem ser  suspensos  –  a  zona  em que a  violência  do  estado  de  exceção

supostamente opera a serviço da civilização” (MBEMBE, 2018, p. 35).

Nesse  ponto,  o  autor  se  aproxima  ainda  mais  de  Agamben  ao  dissertar  que  estes

indivíduos passíveis de morte são sujeitos desprovidos de uma qualificação da própria vida.

Trata-se do conceito de Homo Sacer, já verifica no texto desta dissertação,  que se adequa à

noção de que o poder soberano é capaz para qualificar a vida e deixar que seja findada.

Nesse ponto, todavia, Mbembe se afasta de Foucault e Agamben para se aproximar de

Butler (2006), por entender que em determinados contextos – sobretudo o estado de exceção –



levam à uma não qualificação de algumas vidas. Ou seja, a soberania autoriza ao poder retirar

o luto que, eventualmente, rondaria a morte de determinados indivíduos.

A partir disso é que o autor referenda seu entendimento acerca das insuficiências do

biopoder para explicar as periferias do capitalismo, na medida em que a existência de vidas

que  sequer  são  passíveis  do  luto  configura  uma  outra  dinâmica  de  terror  que  não  a  da

biopolítica. Para tanto, Mbembe (2018) invocará a questão da Palestina para demonstrar seus

pensamentos acerca da necropolítica.

A ocupação da Palestina enquanto colônia contemporânea leva à constatação de um

modelo  em ciclo  fechado  de  necropoder,  na  medida  em que  a  soberania  está  atrelada  à

fundamentação  divina:  “a  qualidade  do  povo  é  forjada  pela  adoração  de  uma  divindade

mítica, e a identidade nacional é imaginada como identidade contra o outro, contra outras

divindades (MBMBE, 2018, p. 42). Dessa forma, a colonização a que se refere se desvincula

dos  anseios  puros  de  ocupação  de  território  para  fundamentarem-se  na  própria  luta  pela

supremacia religiosa.

A fragmentação territorial com a ocupação israelense e a ocupação de Gaza produz um

clima legítimo para a violência – que se consolida pela posse de armas, pela própria invasão

territorial  e  pela  destruição  das  casas  dos  palestinos.  Trata-se,  portanto,  de  uma  guerra

infraestrutural  que  coloca  todo  o  povo  palestino  na  mira  do  poder  soberano  do  Estado

(MBEMBE, 2018).

Essa  é  a  realidade  necropolítica  que  se  repete  em  grande  parte  das  guerras

contemporâneas,  conforme leciona  Mbembe (2018).  Isso porque,  o  objetivo  principal  dos

conflitos não é o domínio territorial, tão somente, mas a apropriação econômica da natureza e

do próprio povo.

Tomando como exemplo a Guerra do Golfo e a de Kosovo, percebe como a mão de
obra militar passou a ser comprada e vendida; estados vizinhos e/ou movimentos
rebeldes oferecem recursos aos países em disputa,  acarretando no que chama de
“máquinas de guerra”,  isto é,  a formação de organizações políticas e comerciais.
Apesar das maneiras de matar não variarem muito, a utilização de altas tecnologias
faz com que populações sejam decompostas em categorias como rebeldes, crianças-
soldados, vítimas ou refugiados (BARP, 2019, p. 146).

Assim, seguindo a linha de Mbembe é importante pontuar que:

Se  o  poder  ainda  depende  de  um controle  estreito  sobre  os  corpos  (ou  de  sua
concentração  em  campos),  as  novas  tecnologias  de  destruição  estão  menos
preocupadas  com  a  inscrição  de  corpos  em  aparelhos  disciplinares  de  que  em
inscrevê-los,  no  momento  oportuno,  na  ordem  da  economia  máxima,  agora
representada  pelo  “massacre”.  Por  sua  vez,  a  generalização  da  insegurança



aprofundou a distinção social entre aqueles que têm armas e os que não têm (“lei de
distribuição de armas”) (MBEMBE, 2018, p. 59).  

Assim, ao retomar a discussão acerca da Palestia – como clássico modelo de guerra

contemporânea estabelecida sobre uma lógica necropolítica – Mbembe (2018) identifica duas

dinâmicas distintas. Em um primeiro momento, aponta a lógica de sobrevivência, em que o

sobrevivente deixou de ser aquele que resiste ao ataque do “inimigo” e passa a ser aquele que

promoveu  a  morte  de  seu  “inimigo”.  Trata-se  do  “grau  mais  baixo  da  sobrevivência”

(MBEMBE, 2018, p. 61), na medida em que o corpo morto daquele a quem sobreviveu traz o

gozo da vitória.

Ao mesmo tempo, configura-se a figura dos mártires, que ceifam sua própria vida para

também ceifar a dos outros: os homens-bomba. Não se trata da figura de um soldado, porque

não se veste como um. Também não carrega armas. Sua arma é seu próprio corpo, o que

aproxima o suicídio do homicídio – o que é singular nesta nova dinâmica de projeção do

poder.

Ademais, além de ser deslocada a “arma” que mata, também são deslocados os locais

para a morte. Não são mais necessários os campos de concentração, porque a morte pode ser

promovida  nas  praças,  nas  boates,  em bares  e  restaurantes.  Os  espaços  do  cotidiano são

ressignificados, o que aprofunda uma realidade de terror que não cabe mais nos conceitos de

biopoder.

Isso  porque,  o  excesso  característico  da  necropolítica  ultrapassa  os  limites  da

permissão da morte para a preservação da vida. Não há, necessariamente, uma preocupação

de fazer viver parte da sociedade. Ao contrário, a eliminação de determinados indivíduos se

justifica em razão do “querer promover a morte” por não encontrar valor (ou motivos para

valorar) determinada vida.  “As análises do filósofo, portanto, oferecem um olhar de quem,

nacionalmente inscrito nesses processos, percebe como o poder de matar agora atinge outro

patamar, muito mais complexo, que não somente mata sujeitos como cria “mundos de morte”

(BARP, 2019, p. 149).

Assim,  a  partir  dessa  percepção,  o  próximo  capítulo  se  preocupará  em  desenvolver  uma

discussão acerca dos conceitos das vulnerabilidades humanas – apontando inicialmente de que forma

estas fragilidades implicam também em vulnerabilidades ambientais. Nesse sentido, preocupa-se em

delimitar espectros específicos para a análise das questões do estudo, de forma que será dissertado

acerca das vulnerabilidades dos corpos negros, das mulheres e LGBTs 5 e das pessoas em sofrimento

5Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais.



mental. 

Dessa forma, se demonstrará que estes indivíduos são mais propensos às mazelas de toda

sorte, inclusive às dificuldades de acesso às riquezas e benesses ambientais, além de serem submetidos

e condicionados às periferias que, tradicionalmente, são espaços de baixa segurança ambiental. Esse

panorama possibilitará um melhor entendimento do terceiro capítulo, que demonstrará a existência de

uma dinâmica de controle e extermínio dos corpos vulneráveis a partir da precarização do ambiente

em que estes indivíduos estão inseridos. 

2 VULNERABILIDADES HUMANAS

Etmologicamente,  a  palavra  “vulnerabilidade”  decorre  do  latim  (vulnerabilis)  e

indica  alguém  que  está  sob  provável  risco  de  ser  fragilizado  ou  ferido  (DICIONÁRIO

MICHAELIS ONLINE, 2017).  Trata-se,  portanto,  da pessoa sujeita  às ofensas contra  sua

dignidade (DINIZ, 2014) e que está suscetível aos perigos dos danos (KOTTOW, 2004), o

que pode ser ampliado em razão das circunstâncias (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010).

A Resolução nº 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde trata de expor que

vulnerabilidade é um “estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos,

tenham sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida” (BRASIL, 2012, II.25).

Nesse sentido, diz-que a vulnerabilidade relaciona-se ao desamparo em face de determinados

indivíduos. 

As noções gerais acerca do conceito de vulnerabilidade acompanham a gênese dos

Direitos Humanos para se referir – inicialmente – às pessoas afetadas pela epidemia de AIDS

nos  anos  80.  Isso  porque,  foi  a  reflexão  acerca  dos  maiores  afetados  pela  epidemia  que

apontou para a existência concreta de indivíduos que eram mais ou menos vulneráveis no

contexto social, quais sejam, os negros, mulheres, homossexuais e transexuais, pessoas em

sofrimento mental e a população carcerária. Assim, em razão do movimento de humanização

das  percepções  acerca  das  mazelas  da  saúde  pública,  o  termo  “população  de  risco”  foi

substituído pela expressão “vulnerabilidade” (AYRES, 1996).

É  preciso  destacar  que  a  noção  de  vulnerabilidade  originada  no  âmbito  das
discussões sobre a epidemia de AIDS buscou incorporar a ideia do direito que todas
as pessoas deveriam ter de alterar suas condições de vida para tornarem-se menos
vulneráveis e, assim, promover a igualdade para todos. (ADORNO, 2001, p. 11).

O que se pretendeu com a alteração da expressão de referência foi também garantir

uma guinada na perspectiva da abordagem da epidemia. Isto é, tentou-se garantir que o olhar



sobre a prevenção da doença seria desvinculado do  animus dos próprios indivíduos para se

garantir uma percepção de que os comportamentos individuais que levariam a maior ou menor

probabilidade  à  contaminação  do HIV estavam intimamente  ligadas  aos  fatores  culturais,

socioeconômicos e políticos. Assim, se biologicamente todos são propensos a contaminação

pelo vírus, na perspectiva social o risco de infecção é variável. (ADORNO, 2001).

O que  se  diz,  portanto,  é  que  o  surgimento  do  conceito  de  vulnerabilidade  surge

justamente  da  movimentação  contrassistêmica  para  entendimento  das  dimensões  do

crescimento da epidemia de HIV nos anos 80.

O  termo  vulnerabilidade  carrega  em  si  a  ideia  de  procurar  compreender
primeiramente todo um conjunto de elementos que caracterizam as  condições de
vida  e  as  possibilidades  de  uma  pessoa  ou  de  um  grupo  –  a  rede  de  serviços
disponíveis, como escolas e unidades de saúde, os programas de cultura, lazer e de
formação profissional, ou seja, as ações do Estado que promovem justiça e cidadania
entre eles  –  e  avaliar  em que medida essas  pessoas têm acesso a tudo isso.  Ele
representa, portanto, não apenas uma nova forma de expressar um velho problema,
mas principalmente uma busca para acabar com velhos preconceitos e permitir a
construção de uma nova mentalidade,  uma nova maneira de perceber  e  tratar  os
grupos sociais e avaliar suas condições de vida, de proteção social e de segurança. É
uma busca  por mudança  no modo de encarar  as populações-alvo dos programas
sociais (Adorno, 2001, p. 12).

Esse significado permite apontar, inclusive, para uma noção de vulnerabilidade que,

conceitualmente, também pode ser dividida em três componentes, quais sejam, o individual, o

social e o institucional. (SANT’ANNA, 2005). Assim, no que tange ao aspecto individual, diz

respeito  às  ações  do  próprio  indivíduo;  ao  social,  à  estruturação  social  e,  por  fim;

institucional, ao posicionamento do Estado para gerir as questões que são pautadas. “Assim,

vulnerabilidade  pretende expressar  a  síntese de situações  que suscetibiliza  as  pessoas  aos

agravos,  os  potenciais  de  adoecimento  e  não-adoecimento  relacionados  a  indivíduos  e  a

grupos que vivem determinado conjunto de situações” (SANT’ANNA, 2005, p. 121).

Kottow (2004), ainda se dedicando aos estudos sobre vulnerabilidade, indicará que

existem vulnerabilidades primárias e secundárias. As primárias são aquelas que atingem todos

os indivíduos – como a propensão à morte e ao envelhecimento. As secundárias, por sua vez,

afetam indivíduos específicos, vez que podem ampliar ou reduzir os riscos e mazelas. 

Nesse sentido, considerando-se a importância de entendimento das vulnerabilidades

para  que  sejam  traçados  panoramas  mais  claros  a  respeito  de  quem  são  os  indivíduos

propensos às mazelas de um “não-ambiente” para “não-humanos”, há que se estabelecer um

centro para as análises. Dessa forma, a partir de um recorte que se seguiu das noções políticas,

o estudo acerca das vulnerabilidades que será apresentado se preocupará em lidar e analisar as



relações  sistêmicas  em face dos corpos negros,  dos corpos das mulheres,  dos  corpos dos

LGBTQI+,  dos  corpos em sofrimento  mental  e  encarcerados.  É  justamente  acerca  desses

indivíduos que serão traçadas as considerações a respeito de um eventual racismo ambiental

que, apesar da nomenclatura, abrange outras vulnerabilidades não étnicas – o que se pretende

explicar a seguir.

2.1 Corpos negros 

As percepções acerca de raça são conceituais, não se tratando de uma constatação

biológica. Isto é, a divisão de seres humanos em setores raciais é um panorama artificial e

alheio às condições e realidades naturais da espécie. Trata-se de um conceito responsável por

alimentar  ideologicamente  uma  percepção  hierárquica,  possibilitando  a  categorização  e

dominação entre homens que – inseridos em uma microfísica – exercem poder sobre outros.

(TELLES,2003).  Referido  conceito,  note-se,  foi  desenvolvido  como  instrumento  para

legitimar a imposição da disciplina sobre estes corpos, possibilitando o subjugo. 

O discurso  de  raças  alimenta  uma luta  que  viabiliza  a  eliminação,  segregação  e

padronização social – legitimado por um discurso biológico já incorporado pela consciência

dos  povos.  (FOUCAULT,  2010).  Essa  perspectiva  possibilita  a  compreensão  de  que  são

criados abismos humanos em dimensões diversas, que contribuem para um entrave social que

supera as mazelas políticas e econômicas. 

No Brasil, referidas desigualdades são resultado da lógica escravocrata dos primeiros

séculos de colonização que, cedo ou tarde, influenciaram nas desigualdades de classes. Trata-

se  de  uma  cultura  transmitida  a  partir  dos  campos  midiáticos  pessoais  e  virtuais,  com

implicações materiais. (TELLES, 2003) Essa realidade permite a constatação, por exemplo,

de que negros brasileiros são “duas vezes mais propensos a serem pobres e analfabetos do que

os brancos” (TELLES, 2003, p. 47), ademais, “os homens brancos, em média, recebem mais

que o dobro do que os homens negros e pardos” (TELLES, 2003, p. 47).

Pode-se dizer que essas questões são reforçadas pelas barreiras da discriminação –

que  são  incontornáveis  por  serem  invisíveis  e  constantemente  negadas  –  pela  cultura

secularmente racista e pela hiperdesigualdade – que impedem a alteração dos modos e meios

de  vida  da  classe  negra.  Assim,  diz-se  que  os  abismos  sociais  entre  brancos  e  negros

abrangem esferas de poder, condicionando uma ótica subjetiva de subjugo e desvalorização –

de forma que o negro se torna para a sociedade incapaz e inapto a participar  das rotinas

sociais. (TELLES, 2003).



No Brasil, essa realidade tende a se acentuar, sobretudo se forem analisados os dados

de que se trata do país com maior desigualdade de renda do mundo – posição que disputa com

a África  do  Sul  (CASTELO  BRANCO,  2009).  Uma análise  política  da  questão  permite

concluir que a articulação pública ignora o fato de que a tutela do governo não alcança todas

as pessoas da mesma forma. Ou seja, nega-se – a nível institucional – a existência de uma

segregação racial no país. 

Dessa  maneira,  perpetua-se  a  dinâmica  de  aprofundamento  da  desigualdade  pelo

racismo, tendo em vista que as políticas universalistas não previnem o racismo, ao contrário,

tendem a acentuar a separação entre brancos e negros e classes sociais. “Os não-brancos são

desproporcionalmente ignorados por tais políticas que nunca são verdadeiramente universais”

(TELLES, 2003).

Trata-se da consequência de uma analítica do poder, baseada na submissão a partir

da dominação entre  classes sociais  artificialmente fundamentadas – como dispositivo para

legitimação da posição  de indivíduos  que assumem o posto de  soberanos.  (FOUCAULT,

2010) Nesse sentido, a construção de abismos entre brancos e negros, pobres e ricos é uma

forma de institucionalizar  um lema político  baseado na perpetuação da vida por  meio da

desconsideração do outro, isto é, a purificação da sociedade é obtida a partir da eliminação

daquele que não é igual ao opressor (CASTELO BRANCO, 2009) – eliminação que ocorre

pela própria negação dos espaços e oportunidades, que representa a morte social. 

O que se verifica é que há a expansão das políticas de submissão, de forma que os

corpos negros deixam de ser destinatários exclusivos de uma relação de soberania que, a partir

desse  momento,  abarca  também  “o  outro”,  em  uma  perspectiva  de  mulheres,  pobres,

homossexuais e todo aquele diferente dos parâmetros afetos ao sistema político e econômico

hegemônico. 

No Brasil, a gênese dessa lógica de controle e submissão é iniciada com o “genocídio

colonizador” (BARROS, 2018). Assim, o racismo relaciona-se aos parâmetros biopolíticos na

medida em que o governo se utiliza de tecnologias para fazer viver indivíduos e grupos que

melhor se adaptam às demandas capitalistas, promovendo o “deixar morrer” daqueles que não

se subordinam às necessidades contemporâneas (CASTRO-GÓMEZ, 2007) – o que justifica o

genocídio  dos  indígenas,  outrora  apartados  da  dinâmica  de  acumulação  de  riquezas,  por

exemplo. 

Na raça e nos parâmetros de separação e exclusão para exercício da soberania social,

o Estado estreitou relações que viabilizaram o direcionamento do exercício do poder. Dessa

forma, o exercício do poder soberano do Estado depende de indivíduos para serem subjugados



– sob o argumento de um bem maior a ser preservado, qual seja, a coletividade e as demandas

de progresso. 

Gerencia-se,  constantemente,  a  vida  da  população  como  forma  de  evitar-se  os

“perigos biológicos” que podem sabotá-la pelas inconveniências da existência e integração de

indivíduos que não a servem por suas características de cor, sexuais, sociais ou de gênero. 

O racismo  é  formado  nesse  âmbito  (o  racismo  em sua  forma  moderna,  estatal,
biologizante):  toda  uma  política  da  população,  da  família,  do  matrimônio,  da
educação,  da  hierarquização  social  e  da  propriedade,  e  uma  longa  série  de
intervenções  permanentes  ao  nível  do  corpo,  das  condutas,  da  saúde  e  da  vida
cotidiana  receberam então  sua  cor  e  sua  justificação  da  preocupação  mítica  por
proteger a pureza de sangue e de fazer triunfar a raça (FOUCAULT, 1976, p. 197).

O  Racismo  de  Estado  se  fortalece  na  lógica  do  estado  capitalista  como  um

instrumento  para  fragmentação  do  contínuo  biológico,  estabelecendo  hierarquias  e

reafirmando uma “guerra entre indivíduos” – o que caracteriza o biopoder (BERNARDES,

2013).

Nesse sentido, confirma-se a perspectiva  foucaultiana de que é a fragmentação do

contínuo  biológico  que  possibilita  a  hierarquização  das  relações,  na  medida  em  que  a

existência de raças e diferenças biológicas e sociais  atendem uma razão de ser – que é a

seletividade entre dominadores e dominados (FOUCAULT, 2010). 

Assim,  incute-se  no  imaginário  social  que  “quanto  mais  tendam  desaparecer  as

espécies  inferiores,  mais  viverei,  mais  forte  e  vigoroso  serei  e  mais  poderei  proliferar.”

(FOUCAULT, 1997). Legitima-se, portanto, políticas de segregação, negação de espaços e de

extermínio de vulneráveis. 

Assim, confere-se ao Estado o poder sobre a vida e sobre as determinações da morte

– quem fazer viver e quem deixar morrer.  Extermina-se em razão da raça para garantir  a

pureza  social,  extermina-se  em  razão  da  sexualidade  e  do  gênero  para  garantir  “corpos

saudáveis e produtivos” (FOUCAULT, 1997, p. 43) e extermina-se em razão da classe social

para  garantir-se  a  produção  e  consumo.  Os  sentidos  do  biopoder  são  constantemente

readequados  e  incorporados  para  perspectivas  distintas  –  trata-se  de  um  dispositivo  não

estático (FOUCAULT, 1997). 

Eis aqui delineado este acontecimento de importância fundamental para legitimar a
apropriação e modificação, pelo Estado, das lutas das raças, para um racismo estatal
que legitima a prática biopolítica por meio de um discurso de verdade em prol da
melhoria da espécie e da maximização da vida. É assim que o Estado se outorga a
tarefa  de  eliminar  as  anomalias  e  monstruosidades  que  podem dificultar  o  bom
desenvolvimento, biológico e político, da sociedade (TEMPLE, 2014, p. 75).



A aplicação do biopoder se dá por meio de uma biopolítica, cujo foco é garantir que o

Estado seja forte o suficiente para possibilitar o fortalecimento de uma população robusta em

“força  produtiva  e  capacidade  consumidora.  Assim,  o  principal  não  é  o  poder  sobre  o

indivíduo, mas sobre um coletivo estudado minunciosamente” (BARROS, 2018, p. 04). 

Diferentemente da disciplina, que se dirige ao corpo, esta nova técnica de poder não
disciplinário é aplicada à vida dos homens e destina-se [...] não ao homem/corpo
[...],  mas ao homem/espécie.  Depois de um primeiro exercício de poder sobre o
corpo que é produzido no modo da individuação, temos um segundo exercício que
não é individualizador, mas massificador [...] que não se dirige ao homem/corpo,
mas ao  homem-espécie.  Logo da  anatomopolítica  do corpo  humano,  introduzida
durante  o  século  XVIII,  vemos  aparecer,  a  fins  deste,  algo  que  já  não  é  essa
anatomopolítica,  mas  o  que  eu  chamaria  uma  biopolítica  da  espécie  humana
(FOUCAULT, 2010, p. 220).

O que se incute no pensamento social é, portanto, uma dinâmica binária pautada entre

aqueles que podem contribuir  em sociedade e serem aprimorados,  contra  aqueles que são

degenerados.  Cria-se  um  conflito  silencioso  e  constante,  de  forma  que  as  massas  estão

constantemente agindo para supressão da vida biológica e social dos eleitos como perigosos

ao bem-estar universal. 

Inclusive, é nesse contexto que surge a medicina moderna, sobretudo a psiquiátrica –

instrumento para modificar a espécie e proteger os indivíduos que não são seus destinatários.

Assim, verifica-se um caráter higienista,  que segrega os indesejáveis em manicômios para

proteger  os  que  permanecem  do  lado  de  fora.  Não  surpreendentemente,  as  populações

encarceradas nos hospitais psiquiátricos [conforme verificar-se-á a seguir] são formadas, em

maioria, por negros, pobres, homossexuais, transexuais e mulheres (FOUCAULT, 1997). A

estes indivíduos o espaço ambiental e social é negado sob o pretexto de garantia da ordem e

bem-estar. 

Temos que defender a sociedade contra todos os perigos biológicos dessa outra raça,
dessa sub-raça” [...] estratégia global dos conservadorismos sociais. Surge então [...]
um racismo de Estado: um racismo que uma sociedade vai exercer sobre si mesma,
sobre seus próprios elementos, sobre seus próprios produtos; um racismo interno, o
da  purificação  permanente,  que  será  uma  das  dimensões  fundamentais  da
normalização social (FOUCAULT, 2010, p. 65-66).

A construção de um Estado racista, que soa legítimo e inofensivo às massas, apoiou-

se no pensamento  filosófico  iluminista  para  sua justificação  – o que confere  estabilidade

sistêmica quando conjugado às teorias científicas do Século XVIII. Ora, em Voltaire (2017)



se percebe a inclinação por uma lógica de supressão da dignidade e degradação da condição

não europeia, qual seja:

A diferença entre todas essas espécies [humanas] é tão marcada quanto a diferença
entre o galgo e o cão d’agua. [...] A lã negra na cabeça e em outras partes do corpo
dos negros não se assemelha em nada aos nossos cabelos e pelos; e podemos dizer
que o discernimento dos negros, mesmo que não seja de natureza diferente daquela
do nosso, é no mínimo muito inferior. (VOLTAIRE, 2017, p. 03).

Da mesma forma, “O espírito  das Leis”,  de 1748, também degrada a imagem dos

negros ao expor a descrença na existência de um caráter espiritual nos corpos negros. “Não

podemos convencer que Deus (…) tenha posto uma alma, principalmente uma alma boa, num

corpo todo preto” (MONTESQUIEU, 1996, p. 257). No mesmo ano, Hume escreveria acerca

de sua crença na natureza inferior dos negros, considerando que “praticamente nunca houve

nação civilizada daquela cor [a preta], nem indivíduos notáveis no campo fosse da ação, fosse

do pensamento.” (HUME, 1758 apud MACHADO; LORAS, 2017, p. 18).

O mesmo se repete em Kant, in verbis: 

Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve
acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo
em que um Negro tenha mostrado talentos, e afirma: dentre os milhões de pretos que
foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em
liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte
ou na ciência,  ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos,  constantemente
arrojam-se  aqueles  que,  saídos  da  plebe  mais  baixa,  adquirem  no  mundo  certo
prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas
raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto
à diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma
espécie de idolatria,  que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à
natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha, ou
qualquer  outra  coisa  ordinária,  tão  logo  seja  consagrada  por  algumas  palavras,
tornam-se  objeto  de  adoração  e  invocação  nos esconjuros.  Os negros  são  muito
vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores, que se deve dispersá-los
a pauladas (KANT, 1993, p. 75-76). 

Por fim, a própria racionalidade hegeliana foi incisiva ao alegar que a consciência dos

negros  não bastava  para atingir  intuições  de objetividade  física.  Assim,  seriam os  corpos

negros incapazes das reflexões e consolidações de noções acerca de Deus, leis, vontade e da

própria essência  humana – tratar-se-ia  de uma mera versão selvagem do que é o homem

branco, este sim capaz de raciocínios firmes e sólidos. (HEGEL, 1999).

Estas  perspectivas  filosóficas  seriam  reforçadas  com  o  darwinismo e  com  o

fortalecimento das teorias poligenistas que, em tese, seriam instrumento de alcance de uma

verdade “contra as ilusões metafísicas” (SANTOS, 2002, p. 48). A crença científica em uma



raça pura capaz de subjugar e eliminar os inferiores reforça o prelúdio para as dinâmicas

biopolíticas a partir de uma lógica denominada “darwinismo social”, que consolida no mundo

moderno a teoria de raças (OLIVEIRA, 2018). 

Tamanha  a  relevância  do  debate  suscitado  que,  em 1839,  foi  criada  a  Sociedade

Etnológica de Paris, para promoção do estudo das capacidades dos indivíduos negros – na

tentativa de resultados científicos que comprovassem, em alguma medida, as teorias de cunho

filosófico supramencionadas. Daí surge a frenologia que, pelos parâmetros estipulados, foi

conclusiva  ao  afirmar  que  o  cérebro  de  negros  e  asiáticos  era  menor  que  o  cérebro  dos

europeus, o que confirmava a capacidade intelectual inferior (BATON, 1977 apud SANTOS,

2002). 

Nesse sentido, pela diferenciação entre humanos, legitimou-se a restrição de direitos e

liberdades a uns, de forma que a segregação, negação de espaços e eliminação de indivíduos

se tornou uma conduta possível no âmbito institucional. Trata-se do reforço da “guerra social

e  entre  indivíduos”  apontada  por  Foucault  como resultado de uma biopolítica  atrelada  às

percepções de aprofundamento da fragilização dos vulneráveis. O triunfo de uma ideologia

que, devidamente aperfeiçoada, foi empregada como arma política (ARENDT, 1989).

A negação da essência humana aos negros teve como fim a “elaboração de um projeto

de  eliminação  destes  indivíduos,  que  na  sociedade  brasileira,  fez  e  faz  uso  de  três  vias

principais  que,  por  sua  vez,  constituem  o  dispositivo  do  racismo,  dispositivo  da  morte”

(OLIVEIRA, 2018, p. 63). Tratam-se do epistemicídio, encarceramento e o extermínio – todas

formas de retirada dos indivíduos do meio social e ambiental. Diz-se, portanto, que estes são

subdispositivos do racismo de estado que, integrados, geram o genocídio das comunidades

vulneráveis, de forma direta ou indireta. 

Quando se discute acerca do racismo, verifica-se que, para além da invasão e assalto

nas  terras  africanas,  também  foram  colonizados  os  saberes  daqueles  povos  –  com  a

sobreposição do saber colonizador,  impregnado de uma visão de mundo construída sob a

perspectiva da supremacia dos brancos sobre os demais povos. 

Os colonizadores, sancionaram normas de cognição e os povos colonizados tiveram
seus  saberes  sujeitados,  como  também  usurpados  pelos  brancos  europeus  que
estrategicamente buscaram destituir de valor os grandes conhecimentos produzidos
pelos  povos diferentes  que  habitavam África  e  os  demais  territórios  colonizados
(OLIVEIRA, 2018, p. 64).

A partir dessa tática, estabeleceu-se um padrão único de conhecimento mundial – que

se justificou na necessidade de levar a “civilização” aos territórios para além do Norte. Assim,



foi criado um modelo de produção de conhecimento capaz de tornar as formas distintas de

produção de saberes uma “não-ciência”, passível de rebaixamento perante o método europeu

(OLIVEIRA, 2018).

O que se verifica é que as escolhas pela vida e pela morte de indivíduos negros –

consequência e objetivo do racismo de estado – não se limita à morte biológica, mas também

à morte dos saberes e das ideias. Isso porque, sendo limitado e desacreditado o conhecimento

produzido  pelo  negro,  mais  difícil  se  faz  a  transformação  ou  desconstrução  da  lógica

colonizadora.  “Ao consagrar  como conhecimento  apenas  o que é  construído  pelo método

eurocêntrico científico,  o pensamento racista e o colonialismo operam de modo a matar a

possibilidade do outro ser um sujeito de conhecimento, ou seja, pensar, discernir, racionalizar

e produzir saber” (OLIVEIRA, 2018, p. 65).

Trata-se do epistemicídio – o ato de matar o conhecimento produzido por aquele que

não  me  interessa,  um  dos  “instrumentos  mais  eficazes  e  duradouros  da  dominação

étnico/racial (…) instrumento que fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra.”

(CARNEIRO,  2005,  p.  96)  Nesse  sentido,  após  a  invasão  das  Américas  e  da  África,  os

conhecimentos tradicionais foram desacreditados, sequestrados e apropriados – inclusive no

que tange às percepções ambientais. Trata-se de uma 

Dinâmica e produção  que tem se feito  pelo rebaixamento  da auto-estima que se
compromete  a  capacidade  cognitiva  e  a  confiança  intelectual,  pela  negação  aos
negros da condição de sujeitos de conhecimento, nos instrumentos pedagógicos ou
nas  relações  sociais  do  cotidiano  escolar,  pelas  deslegitimação  dos  saberes  dos
negros  sobre  si  mesmos  e  sobre  o  mundo,  pela  desvalorização,  ou  negação  ou
ocultamento das  contribuições  do Continente  Africano ao  patrimônio cultural  da
humanidade,  pela  indução  ou  promoção  do  embraquecimento  cultural,  etc.
(CARNEIRO, 2005, p.324). 

Essa incapacidade de produção de conhecimento,  ou a “não-racionalidade” faz dos

corpos negros um “não-ser”, uma vez que a essência do que é ser humano – a razão – não lhes

cabe. A construção de “uma zona de não-ser, uma região extraordinariamente estéril, árida”

(FANON, 2008, p. 26) legitima a retirada desses indivíduos dos melhores espaços ambientais,

na medida em que não conservam dignidade humana que legitime sua permanência entre as

riquezas – assim, é facilitada a constituição das periferias pelos corpos “não-brancos”, que

assumem dentro da perspectiva do racismo de estado uma estrutura animalesca. 

Ora, sequer são entendidos como cidadãos, na medida em que cidadão “é aquele que

tem o direito de participar nos cargos deliberativos e judiciais da cidade” (ARISTÓTELES,

1998, p. 189). Não possuindo a racionalidade, não conservariam os negros – na perspectiva



hegemônica – a capacidade para deliberar, vez que desprovidos dos saberes. “Os mesmos não

possuem, ainda que em graus diversos, a plenitude do logos (a parte racional da alma), não

tendo capacidade deliberativa e, assim, não podendo participar do governo da  pólis (eram

comandados e não comandantes)” (TÔRRES, 2005, p. 08).

Nesse sentido, o epistemicídio gera a morte dos corpos negros como seres humanos,

apesar de mantê-los vivos biologicamente. Assim, não há a preocupação em se estabelecer

uma dinâmica de dignidade socioambiental a estes indivíduos, na medida em que lhes cabe o

subjugo dedicado aos animais não-humanos – sujeitados às noções de um ego predatório,

conforme verificado no capítulo anterior. 

Além da morte do saberes dos negros, a dinâmica sistêmica se empenhou em produzir

a criminalização das peles negras – de forma que foram declarados inimigos da sociedade, sob

o argumento de serem os responsáveis pelas mazelas dos países. Foucault (2015) lecionou em

10/01/1973 que

A partir  do século XVIII,  assiste-se à formulação da ideia de que o crime não é
simplesmente uma culpa, aquela categoria de culpa que causa dano a outrem, mas de
que crime é aquilo que prejudica a sociedade, ou seja, de que é um gesto por meio
do qual o indivíduo rompendo com o pacto social que o liga aos outros, entra em
guerra  contra  sua  própria  sociedade.  O  crime  é  um  ato  que  reativa  de  modo
provisório, sem dúvida, e instantâneo a guerra de todos contra todos, ou seja, de um
contra todos. O criminoso é o inimigo-social, e desse modo, a punição não deve ser
a reparação do prejuízo causado a outrem nem o castigo da culpa, mas uma medida
de  proteção,  de  contraguerra  que  a  sociedade  tomará  contra  este  último.
(FOUCAULT, 2015, p. 31)

Esta mesma noção do crime como um ato que vilipendia a sociedade é repetida em “O

contrato social”, conforme se verifica:

qualquer malfeitor, atacando o direito social, pelos seus crimes torna-se rebelde e
traidor da pátria, deixa de ser um membro ao violar suas leis e até lhe move guerra.
A conservação do Estado é então incompatível com a sua, sendo preciso que um dos
dois pereça, e, quando se faz que um culpado morra, é menos como um cidadão do
que como inimigo. Os processos e o julgamento são as provas e a declaração de ter
ele  rompido  o  tratado  social,  não  sendo  mais,  consequentemente,  membro  do
Estado. Ora, como ele reconhecera tal ao menos por sua residência, deve ser isolado
pelo exílio, como infrator do pacto, ou pela morte, como inimigo público. Porque,
não sendo tal inimigo uma pessoa moral, mas um homem, então o direito da guerra é
o de matar o vencido (ROUSSEAU, 1999, p.102). 

Assim, ao ser eleito pelo conhecimento científico como um indivíduo criminoso, o que

se garantiu pelo surgimento da criminologia na Europa (FOUCAULT, 2006), o corpo negro é

colocado  no  julgamento  do  imaginário  social,  o  que  legitima  a  intervenção  do  Estado



securitário que, para garantir a paz e bem-estar geral, deve promover o encarceramento destes

indivíduos – negando-lhes o meio e a vivência no meio. 

Essa  espécie  de  conector  que  constitui  o  criminoso  como  inimigo-social  é  na
realidade um instrumento por meio do qual a classe que está no poder transfere para
a  sociedade,  na  forma  de  jurí,  ou  para  a  consciência  social,  por  todas  essas
intermediações epistêmicas, a função de rejeitar o criminoso (FOUCAULT, 2015,
p.34). 

Essa  perspectiva  viabilizou  o  estabelecimento  do  Estado  como  o  controlador  das

medidas de repressão em face desses grupos que passaram a ser passíveis de punição pelo

risco que representariam [em razão das noções criminológicas europeias] e não pelos seus

atos em si – isto é, por uma eventual impossibilidade de resistir a natureza não racional e

agressiva que lhes seriam próprias enquanto “não-seres” (DUARTE, 2016).

[...] teorias raciais científicas encontraram, no seio da Criminologia positivista, na
sua aliança entre ciência e técnica, a possibilidade de deslocar a problemática das
diferenças raciais e da superioridade da “raça branca europeia”, desde um problema
de justificação da ordem atual para a implementação de uma política de controle
social efetivo (DUARTE, 1988, p. 170). 

Assim,  a  criminologia  europeia  legitimou  [e  legitima]  a  intervenção  do  Estado

enquanto um Estado Penal, que reprime a população negra em razão de uma noção prévia dos

corpos negros como corpos naturalmente criminosos. Trata-se do álibi da classe dominante [a

branca]  para  controlar  a  sociedade  da  forma  que  lhe  convém  –  utilizando-se  do

encarceramento como forma de negação dos espaços (FOUCAULT, 2006).

Esse  encarceramento,  a  partir  da  perspectiva  foucaultiana,  não se resume à  prisão

pelas  vias  penas,  mas  também nas  indústrias,  manicômios,  e  centros  de  disciplina  –  por

exemplo, instituições que garantem “o controle, a responsabilidade sobre a totalidade, ou a

quase totalidade do tempo dos indivíduos; são, portanto, instituições que, de certa forma, se

encarregam  de  toda  a  dimensão  temporal  da  vida  dos  indivíduos”  (FOUCAULT,  2005,

p.116). O objetivo do encarceramento é, em essência, o de negar a condição humana e negar o

espaço ambiental como local para desenvolvimento da vida. 

O encarceramento, na nossa perspectiva, é uma via utilizada pelo racismo de Estado
para  expor  e  condenar  à  morte  social,  como à  morte  física,  a  população  negra,
efetuando o corte  que lhe  cabe  entre  o que deve  viver  e  o  que deve  morrer.  O
encarceramento em massa destes corpos somente expressa as técnicas utilizadas pelo
poder em uma sociedade de normalização, que tem historicamente um projeto de
eliminação da população negra do seu meio. (OLIVEIRA, 2018, p. 91)



É justamente a partir dessa caracterização da vida negra como uma vida criminalizada

e imprestável para o bem-estar da sociedade que se legitima – em última instância – a morte

dos indivíduos, o extermínio. Diz-se que há a transição entre a biopolítica para a tanatopolíca

[ou necropolítica], a “subjugação da vida ao poder da morte” (MBEMBE, 2017, p. 151).

A construção  da  imagem do  negro  como  o  outro  que  não  é  similar  ao  “eu”  -  o

alterocídio – leva à falta de comoção social quando o Estado emprega as políticas de morte a

estes corpos. E mais, gera o próprio desejo pela morte daqueles que se tornam constantemente

suspeitos  e  degradadores  da ordem e  bem-estar  social.  Aos outros  negam-se as  riquezas,

negam-se os espaços [dignos], nega-se a própria vida – porque o “outro” não é humano como

“eu”. 

2.2 Corpos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais (LGBTs) e das mulheres

Assim como a dinâmica de construção da imagem do negro como um ser perigoso e

“criminalizável”, também se nota um movimento sistêmico de violentação e criminalização

das  identidades  de  gênero  e  condições  sexuais,  a  partir  de  uma  dedicação  e  justificação

científica  e  médica.  Isso  permite  à  pesquisa  continuar  a  análise  a  partir  das  perspectivas

foucaultianas acerca da constituição da questão da sexualidade e do gênero como algoritmos

de legitimação de controle  de corpos, mentes e condutas.  Isto é, o sistema socio-político-

econômico  tratou  de  padronizar  comportamentos  a  fim de exercer  a  manutenção  do “ser

homem” [ou o “não-ser”] no globo.

O ser LGBT insere-se nos parâmetros de uma figura antissocial e que, em razão disso,

precisa ser afastado do meio [ou dos espaços mais privilegiados]. A partir dessa percepção, a

comunidade global é transmutada – pela instigação de práticas de repressão e opressão – em

um ambiente de poder e confronto. Se outrora os manicômios eram o recorte de espaço para

essas  pessoas,  a  contemporaneidade  permite  que  esses  corpos  –  os  LGBT -  estejam em

sociedade,  mas nos espaços periféricos  e  de submissão.  O organismo social  que detém o

veredito dos padrões é também o que detém o poder de exilar os corpos que não convêm ao

sistema – tal qual a lógica que se repete entre o médico do “louco” que, criando a doença,

pode também imprimir sua vontade ao ser que lhe é submisso (FOUCAULT, 2014).

A pessoa LGBT é inserida, nesse sentido,  na lógica de poder, implicando em uma

sexualidade e gênero que lhe é devida em razão de estereótipos pré-concebidos e indesejados.

Assim, aquele que não é heterossexual e cis gênero é submetido a uma vigilância constante –



por parte do meio social e por meio de si mesmo, vez que internaliza a dinâmica de controle

em seus comportamentos.

A partir dos métodos analógicos é possível invocar as concepções de Foucault (2014)

para estabelecer uma lógica acerca dos micropoderes e biopoderes:

Sabemos sobre a sua doença e sua singularidade coisas suficientes, das quais você
nem sequer  desconfia,  para  reconhecer  que  se  trata  de  uma  doença;  mas  desta
doença conhecemos o bastante para saber que você não pode exercer sobre ela e em
relação a ela nenhum direito. Sua loucura [ou sexualidade], nossa ciência permite
que a chamemos doença e daí em diante, nós médicos estamos qualificados para
intervir  e  diagnosticar  uma  loucura  que  lhe  impede  de  ser  um doente  como os
outros: você será então um doente mental. (FOUCAULT, 2014, p. 73).

Note-se  que,  no  exemplo  supra,  a  “loucura”  é  constatada  como  um desvio  dos

padrões  ordinários  de uma sociedade que se permite  modelar.  Da mesma forma,  sobre a

sexualidade e gênero, o sistema trata de legislar padrões, e aqueles que nele se enquadram

sabem bastante acerca dos sentidos de uma normalidade (que perde a estrutura de construção

e se torna uma verdade que é em si mesma) e o bastante acerca da anormalidade de outros.

Essa capacidade de controlar os sentidos do “ser-quem-sou” leva, inevitavelmente, à ascensão

do paradigma do corpo LGBT como um elemento alienígena na sociedade.

Menos que incorporar a pluralidade de viveres e sentidos, o sistema contemporâneo –

resultado  de  uma  lógica  de  desenvolvimento  predatório  milenar  –  sustenta  a  tese  de

desajustados sociais  como pretexto  para  promover  o controle  político,  tal  qual  sofrem os

corpos femininos, os corpos em sofrimento mental e os corpos negros. Há a negação completa

das noções  heideggerianas acerca de um “ser-aí”, que é o que é em si mesmo e não pela

construção dos sentidos do que é ser humano (HEIDEGGER, 1975).

Ao constituir a imagem de corpos não padronizados, o sistema força a abertura de uma

nova sistemática nas tratativas sociais, isto é, nega-se que o rosto LGBT tenha possibilidade

de ser reconhecido como o mesmo rosto de outro. Há o exercício da cultura de controle das

razões,  mas  também  de  sentimentos  e  emoções  –  os  próprios  episódios  de  repressão  à

homossexualidade, por exemplo, não conservam raízes racionais profundas, ao contrário.

A partir desse contexto, a pessoa LGBT sofre a negação social do status de persona.

Dessa forma, não sendo humano, dispensáveis as tratativas éticas e morais que conduzem a

dinâmica comunitária – sobretudo porque a própria ética cultivada viabiliza as engrenagens

discriminatórias e de controle dos corpos. A subjugação da pessoa lésbica, gay, bissexual ou

transexual implica a negativa dos direitos basilares para conservação da dignidade humana,

uma vez que sequer pessoa humana é.



A partir do que leciona Arendt (2001) é possível verificar que a descaracterização do

corpo LGBT como corpo humano perpassa pela negação do labor, do trabalho e da ação.

O labor é a atividade correspondente ao processo biológico do corpo humano, cujo
crescimento  espontâneo,  metabolismo  e  eventual  declínio  têm  a  ver  com  as
necessidades vitais produzidas (...) a condição humana do labor é a própria vida. O
trabalho  é  a  atividade  correspondente  ao  artificialismo  da  existência  humana,
existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da especial e cuja
mortalidade não é compensada por este último. (...) A ação, a única atividade que se
exerce  diretamente  entre  os  homens  sem a  mediação  das  coisas  ou  da  matéria,
corresponde à condição humana da pluralidade,  ao fato de que homens, e não o
Homem, vivem na Terra e habitam o mundo (ARENDT, 2014, p. 37).

Ao ser colocado nas periferias, o corpo LGBT deixa de constituir a sociedade que lhe

significaria enquanto ser humano, de forma que, pouco contato tendo, a pouco pode recorrer

para fazer de suas experiências condição do existir. Assim, não só se perde a caracterização

do humano, mas também das possibilidades de se expressar como humano: a inviabilização

da existência. Isto é, a consolidação de um ser que não é (ou não pode ser) em um mundo que

não mais lhe existe – o que resulta em uma não dignidade pela inexistência do próprio objeto

(ARENDT, 2014).

Negam-se os prazeres dos corpos LGBT, bem como as possibilidades de compor a

pólis e a vida pelo e para o pensamento. Dessa forma, seguindo a lógica aristotélica, esse ser

se torna escravo sem senhor, pela impossibilidade de imprimir engajamento nas coisas do

mundo – que constituem a própria essência da vida e do viver (AGOSTINHO, 2017).

Assim, as normas sociais e os métodos de controle da vida se constituem em prisões

para trancafiar condutas, dinamizando um padrão de degradação da condição de ser o que se é

– não mais humanos, mas seres em discordância.  Os sistemas de poder se impregnam de

recortes socioeconômicos, étnicos, sexuais e de gênero – que se viabilizam, sobretudo, por

meio do saber científico.

A psiquiatria, ao tematizar questões importantes às estratégias de ordem social da
República, como os comportamentos sexuais, as relações de trabalho, a segurança
pública, a questão racial, as manifestações políticas (Engels, 1999, p. 559), permitiu
ao Estado brasileiro justificar cientificamente práticas de política social excludentes
e  segregadoras:  destruição  de  cortiços,  higienização  das  cidades  e  medidas
sanitárias, repressão policial, internamentos (SOARES, 2017, p. 269).

A  partir  daí  são  consolidados  padrões  de  comportamento  de  supressão  sexual  e

regimes de compensação da condição sexual a partir do sucesso e excelência em outras áreas

sociais – no apreço pela condição física, pelo sucesso acadêmico, por exemplo. O resultado

não é diferente que a maior propensão dos corpos LGBT aos “distúrbios” psiquiátricos – tal



qual  se  verifica  no caso das  mulheres,  constantemente  suprimidas  pelo  sistema patriarcal

(ZANELLA, SILVA, 2012).

Nesse sentido, se outrora a legitimação da constatação de “corpos loucos” se dava pela

própria condição do ser, a contemporaneidade tratou de converter os modelos repressivos em

gatilhos  de  produção  da  loucura.  Os  seres  LGBT  são  absorvidos  pela  dinâmica  da

hiperdiagnosticação. Isto é, corpos livres – ou libertados – dos padrões sociais são também os

corpos loucos da sociedade [o que torna imperiosa sua retira dos ambientes].

Tal como explana Foucault (2014), o sistema perpetua a lógica de produzir as doenças

para  ele  mesmo,  em  uma  tentativa  de  promover  o  poder  político,  aprisionar  a  razão  e

apresentar  as  respostas  de  cura.  A  esse  papel  se  presta  a  medicina  quando  institui

comportamentos alternantes do padrão como patologias: legitima a opressão dos desiguais.

No mesmo sentido, o Direito acaba por legitimar a questão ao viabilizar a franja da legalidade

em condutas que são incompatíveis com o status democrático e ético que as ciências jurídicas

assumiram no mundo moderno – sobretudo pós Segunda Grande Guerra.

Nesse tocante, o exercício do poder de oprimir os corpos LGBT pelo Direito foge dos

campos  do  poder  legitimado  e  adentra  os  conceitos  de  Habermas,  na  medida  que  não

estabelece uma relação comunicativa com todos os seres sociais e impõe condições em uma

dinâmica silenciadora. Se utopicamente as camadas jurídicas do Estado limitam o poder pela

necessidade do esforço argumentativo, na questão da instituição de modelos, o Direito surge

como facilitador  de  políticas  de  segregação  –  a  exemplo  da  vontade  soberana  do  Poder

Constituinte brasileiro em definir o casamento como a união entre homem e mulher (Art. 226,

CRFB). 

Isto  é,  o  Direito  perde  o  sentido  democrático  e  se  converte  em  violência  –  o

desrespeito às regras do jogo democrático, quais sejam, o respeito pelos Direitos Humanos e

pelo  poder  do  povo,  possibilita  o  questionamento  do  próprio  paradigma  do  Estado

Democrático de Direito. Ora, certamente há que se dizer em uma democracia formal, mas não

há o mesmo convencimento para se dizer em democracia material para os corpos LGBT.

Ademais,  ao negar  aos  corpos LGBT a própria  essência  democrática,  também são

negados  os  sentidos  ambientais.  Porque  não sendo humano por  completo,  esse  indivíduo

também não é bem-vindo nos ambientes. Assim, ao legitimar a dignidade da pessoa LGBT

pela  legitimação  de  políticas  opressoras,  também concorre  o  Direito  para  a  exclusão  dos

corpos no ambiente. Dessa forma, pela desidratação das oportunidades e fragilização da vida

dos LGBT, esses indivíduos são obrigados às margens das cidades onde – notadamente – não

podem gozar das benesses ambientais.



Passam a constituir um volume excluído do meio – junto aos negros, condenados às

migalhas do sistema. Assim, diz-se que são aprofundadas as vulnerabilidades desses corpos –

o que é, também, uma oportunidade sistêmica de promoção ou aceleração do extermínio dos

corpos  indesejáveis.  Diz-se,  portanto,  que  a  exclusão  dos  corpos  indesejáveis  integram a

dinâmica de poder que – conforme se verificará – é responsável por constituir uma lógica de

negação e exclusão que, mais que social, é ambiental.

Nesse  mesmo  contexto,  inclusive,  se  inserem  os  corpos  femininos.  Isso  porque,

conforme leciona Foucault (1988), ocorreu a institucionalização de uma política do gênero –

que constrói na figura feminina uma maior propensão às patologias, como a histeria. Assim,

aproveitando-se da tarefa sistêmica que onera a mulher na sociedade – o cuidado com marido

e  filhos  –  há  uma intensa  medicalização  de  sua  sexualidade,  para  garantir  a  firmeza  da

instituição familiar (FOUCAULT, 1988), isto é, “o adestramento dos corpos femininos para

as funções de reprodução e para a anulação de sua sexualidade em prevalência à masculina”

(BITTENCOURT, 2015, p. 232).

A construção das noções do “feminino” perpassa pela caracterização da mulher como

decorrência de um gênero universal e neutro – o masculino, o que se configura como um

discurso  “de  acordo  com  princípios  de  coerência  e  integridade  heterossexualizante,

inequivocamente como macho e fêmea. ” (BUTLER, 2013, p. 99). “Assim, a categoria gênero

melhor evidencia o corpo como construção social e das investidas normalizadoras sobre os

indivíduos e da biopolítica sobre as populações” (BITENCOURT, 2015, p. 233) o que nos

leva a verificar a criação de outro algoritmo de legitimação da exclusão e oneração. Portanto,

gênero é a organização social da diferença sexual percebida. O que não significa que
gênero reflita ou implemente diferenças físicas e naturais entre homens e mulheres,
mas  sim  que  gênero  é  o  saber  que  estabelece  significados  para  as  diferenças
corporais. (Scott, 1994, p. 13)

A  partir  dessa  perspectiva,  acompanha-se  os  ensinamentos  de  Buttler  (2013),  no

sentido de que o gênero e também o sexo são construções sociais, sedimentadas pela cultura

heterossexual – cujo objetivo primeiro é delimitar legitimadoras de intervenção nos corpos,

sobretudo nos corpos femininos. Isso porque, ao se delimitar o gênero como reafirmador da

dinâmica “macho e fêmea” e instaurar-se comportamentos por sexo, cria-se o cenário para

condução de vulnerabilidades a determinada parte e, criando-se tais vulnerabilidades, também

é viável o exercício de poder e força sobre estes indivíduos – as mulheres.   



Ao estabelecer gênero como uma performance na sociedade, Buttler (2013) permite a

conclusão de que o alinhamento entre sexo, afetividades e gênero determinam a performance

que  se  espera  de  determinados  grupos.  E  é  justamente  pela  estipulação  de  performances

próprias que são reforçados os algoritmos de submissão, isto é, o papel que as comunidades

exerceram na sociedade. 

Deste modo, há uma padronização de performances ou de papeis sociais (a depender
do fundamento teórico adotado) que separam e hierarquizam homens e mulheres,
determinados basicamente pelo controle do sexo e a imputação de gêneros.  Esse
“poder  normalizador”  que  opera  por  meio  de  sanções,  exames  e  disciplina  dos
corpos femininos e masculinos atua especificamente sobre os sujeitos, moldando-os
e alinhando-os. Desde a infância, meninos e meninas crescem separados, aprendem
modos  diversos  de  brincar,  de  se  comportar,  têm  cores  estabelecidas  de  forma
diversa, têm lugares específicos e prioritários de onde devem brincar ou mesmo se
devem ou não ajudar nos afazeres familiares.  Tais construções estabelecem-se na
família, na escola e se perpertuam nas igrejas, no trabalho, etc.  (BITTENCOURT,
2015, p. 234)

Isso, note-se, reflete um movimento sistêmico para separar as mulheres dos espaços e

limitar o acesso aos meios sociais e ambientais. Isso porque, assim como acontece com os

negros – levados às periferias, manicômios e ruas – com os LGBTs – levados às margens e

manicômios – também os corpos femininos são apartados do bem-estar socioambiental.  A

própria construção patriarcal que confere às mulheres o título de “senhoras do lar” tem como

objetivo  privar  aqueles  corpos  dos  ambientes  das  cidades  –  limitando-os  aos  espaços

interiores de seus lares.

Retira-se das mulheres – conforme se aprofundará nos capítulos seguintes – o rosto

social e as capacidades de reinvindicação das belezas e riquezas do meio natural e urbano,

confinando-as dentro de seus lares, enquanto os corpos masculinos que atendem aos padrões e

pretensões heteronormativas e eurocêntricas estão livres para conquistar e dominar o meio. 

Ademais,  a  própria  patologização  das  condições  que  acompanham  os  corpos

femininos guiam para um estágio mais aprofundado da negação dos espaços. Isso porque, não

sendo domável o corpo feminino, a sua condição em si já é motivo para retirada compulsória

do meio. Nesse sentido, culpa-se a carga hormonal feminina pelas mazelas temperamentais,

culpa-se  o  espírito  arredio  de  Eva  –  quando  no  Paraíso  –  para  legitimar-se  intervenções

privativas da liberdade desses indivíduos. 

É a partir dessa lógica que a microfísica do poder – para além do domínio social, por

meio  da  construção  de  performances  –  garante  também  o  encarceramento  dos  corpos

femininos como maneira de promover o “corte raso” de eventuais padrões desviantes do que

se espera de um “ser mulher”. Assim, da mesma forma que os negros e os LGBTs tem suas



condições de ser e existir patologizadas, também as mulheres são delineadas como histéricas e

levadas ao cárcere – em geral, nos manicômios, espaços destinados àqueles desviantes dos

comportamentos sistêmicos. A construção do corpo “louco” torna-se algoritmo de controle e

de apartamento dos corpos nos espaços. 

2.3 Corpos em sofrimento mental encarcerados

Se os corpos negros, LGBTs e das mulheres são apartados do meio – seja através do

epistemicídio, do aprisionamento ou do extermínio direto – também os corpos “loucos” são

retirados do convívio social. Isso porque, são estes corpos loucos também corpos negros e

LGBT. A própria condição da loucura como pretexto para o encarceramento ou manipulação

médica é resultado da lógica racista e LGBTfóbica do sistema. Nesse sentido, a análise dos

corpos em sofrimento mental como vulneráveis destinatários de uma negação dos espaços

deve ser realizada com as considerações da existência de um recorte racial, sexual e de gênero

profundo. 

Ademais, antes que se adentre a temática em si, necessário à pesquisa estabelecer a

conceituação da “loucura” em duas vertentes, quais sejam, biologista e social-histórica, para

que os panoramas a partir das lógicas de poder sejam viabilizados. 

Nesse sentido, a doença mental, em Dalgalarrondo (2008), é compreendida como

vivências, estados mentais e padrões comportamentais que apresentam, por um lado,
uma  especificidade  psicológica  (as  vivências  dos  doentes  mentais  possuem
dimensão própria, genuína, não sendo apenas “exageros” do normal) e, por outro,
conexões complexas com a psicologia do normal (o mundo da doença mental não é
um mundo totalmente estranho ao mundo das experiências psicológicas “normais”)
(DALGALARRONDO, 2008, p. 67).

Assim, doença mental, ao ser verificada no âmbito médico, corresponde à somatória

de fatores biológicos e fatores psicológicos. Segundo afirma Brunton (2012), dentre os fatores

biológicos destacam-se desbalanços na quantidade de substâncias químicas cerebrais (como

5-HT, noradrenalina e dopamina, neurotransmissores cujo excesso ou falta estão envolvidos

em grande parte dos transtornos mentais). Além disso, em Delgalarrondo (2008), apreende-se

a importância das alterações em estruturas encefálicas (como, por exemplo, no envolvimento

das áreas cerebrais frontais no processo de delírio esquizofrênico). Com relação aos fatores

psicológicos envolvidos, destacam-se os modelos psicanalíticos e psicodinâmicos, segundo os



quais experiências subjetivas e simbólicas ao longo da vida de um indivíduo, especialmente

na tenra idade, contribuem de maneira substancial na gênese dos transtornos mentais. 

A  partir  dessa  concepção,  sabe-se  que  existem  diversas  formas  de  acessar  o

sofrimento mental de um indivíduo no âmbito das ciências da saúde, tal como por meio da

psicologia, da neurologia e da psicopatologia que, em Dalgalarrondo (2008), constitui uma

forma de abordar o indivíduo “louco” a partir das considerações do “ser”, compreendendo-se

a extrapolação dos sinais e sintomas objetos de estudo da ciência médica. 

Por outro lado, a partir de perspectiva social-histórica, verifica-se a possibilidade – e

a necessidade – da construção de um paradigma que ultrapasse a conceituação patológica da

questão  mental.  Assim,  considerando-se  as  subjetividades  do  indivíduo,  propõe-se  o

entendimento da doença psiquiátrica como sofrimento mental. Isto é, o homem “louco” perde

o caráter de “homem-transtornado” para ser visualizado como “homem-em-sofrimento”.

Note-se,  a noção de sofrimento não perpassa pelo entendimento de sua condição

mental como indesejável. Tão somente se reconhece que a vivência do ser humano fora dos

padrões  sociais  é  suficiente  para  caracterizar  o  sofrimento  daquele  que,  por  suas

particularidades, não se adequa à dinâmica artificial das relações humanas. 

Dessa percepção,  conclui-se que a  pesquisa acerca  da saúde mental  não pode se

limitar  à  tecnicidade  clínica,  mas  deve  abordar  os  diferentes  aspectos  filosóficos  e

sociológicos dos transtornos. Referida investigação – acerca das relações sofrimento mental-

comunidade e pessoa com sofrimento mental-comunidade, possibilita a conclusão a respeito

do papel do ambiente social na construção dos transtornos mentais e na sustentação e criação

de  estigmas.  A  partir  desses  resultados,  restará  a  reflexão  acerca  dos  processos  de

estabelecimento de critérios de normalidade, bem como da criação do entendimento do sujeito

a  tratamento  psiquiátrico  como  sujeito  de  direitos  –  destinatário  da  dignidade  da  pessoa

humana.

A análise da construção dos paradigmas psiquiátricos por meio da história confirma

a transmutação da percepção da imagem da pessoa com sofrimento mental. Isto revela que, os

esforços medicinais para enquadramento ou reenquadramento de uma pessoa à realidade da

saúde mental são abordagens modernas. Inclusive, vale relembrar que a própria essência do

homem  foi  alterada  ao  longo  dos  anos,  com  a  criação  de  novas  visões  sociais,  o  que

ocasionou mutações nos conceitos de normalidade e anormalidade psiquiátrica.

Note-se,  os  caracteres  determinantes  da condição mental  do ser  humano não são

inerentes à natureza do homo sapiens. Tratam-se de construções de uma sociedade global que

acumula legados históricos, religiosos, políticos, econômicos, sexuais e raciais. Dessa forma,



inviável a abordagem de um ser humano que, naturalmente, pode ser enquadrado na lógica de

indivíduos bem ou malsucedidos biologicamente - no que tange à psiquiatria.

Pelo contrário, a variação fisiológica e mental é retrato da pluralidade humana – em

todas suas formas. Todavia, a dinâmica social parte do pressuposto da setorização humana, de

forma que são criados padrões artificiais de normalidade. Como praxe, os espécimes que não

atendem às expectativas do sistema social são submetidos a processos de padronização, sob

pena de terem negada a condição humana e a dignidade.

Silveira  e  Braga  (2005,  p.  19)  confirmam  a  transmutação  da  percepção  dos

sofrimentos mentais ao relatarem que “inicialmente, por mais que pareça estranho aos olhos

de hoje, pode-se afirmar que a experiência com a loucura nem sempre foi considerada algo

negativo, muito menos uma doença. Pelo contrário, na Grécia antiga ela já foi considerada até

mesmo um privilégio.”

Naquele primeiro período da Antiguidade, o sofrimento mental era entendido como

manifestação divina, ou meio pelo qual o indivíduo delirante obtinha acesso às verdades dos

deuses. Silveira e Braga (2005) ressaltam que o fascínio pela essência sacra conferida àqueles

comportamentos não significava a aproximação e aceitação social daquelas pessoas. É que a

própria divinização do estado mental requereu o distanciamento dos deuses e homens, Olimpo

e Terra.

Essa percepção viria  a  ser invertida já  na Idade Média,  período em que a  lógica

Cristã Católica se instalou e iniciou os processos de demonização daquilo e daqueles que

entendia indesejáveis aos padrões de homem cristão. Dessa forma, se outrora o portador de

sofrimento mental era afastado da sociedade para conservar a essência dos deuses, no período

medieval foi excluído da sociedade por representar a encarnação e manifestação do mal.

Ali,  ainda  inexistia  o  objetivo  social  de  reintegrar  o  indivíduo  aos  padrões  de

comportamento e personalidade da comunidade. O que se observa, é que a associação das

variações mentais com a figura maligna incentivou a dinâmica medieval do socorro religioso.

Isso porque, estando o homem sob possessão de um inimigo espiritual, contraiu a Igreja para

si o ônus da cura.

Não obstante, o advento da modernidade e da ciência iluminista trataria de romper

com a lógica cristã na tratativa dos sofrimentos mentais. Naquele período, com a criação dos

centros hospitalares, a “loucura” enfrentou uma abordagem em novo regime. Silveira e Braga

(2005,  p.  593)  explicam  que  “para  garantir  seu  funcionamento,  o  modelo  hospitalar

necessitava da instauração de medidas disciplinares que viessem garantir a nova ordem.”



Isso implicava, portanto, na restrição de espaço físico e instauração de sistemas de

vigilância para conter e supervisionar a nova figura do “louco” como indivíduo perigoso e

antissocial. Foucault (2014) afirma que ali era um “lugar de confronto” e de poder, de forma

que, ao mesmo tempo em que o modelo de hospital possibilitava a investigação, era também

espaço  de  submissão.  Isso  porque,  o  mesmo  médico  que  dominava  o  diagnóstico  pelo

privilégio do conhecimento, também era a figura responsável por criar a doença por meio de

sua verdade e torná-la verdade ao paciente que lhe é submisso.

Nesse sentido, Foucault escreve:

Todas as técnicas ou procedimentos efetuados no asilo do século XIX − isolamento,
interrogatório particular ou público, tratamentos−punições como a ducha, pregações
morais,  encorajamentos  ou  repreensões,  disciplina  rigorosa,  trabalho  obrigatório,
recompensa, relações preferenciais entre o médico e alguns de seus doentes, relações
de vassalagem, de posse, de domesticidade e às vezes de servidão entre doente e
médico − tudo isto tinha por função fazer do personagem do médico o "mestre da
loucura"; aquele que a faz se manifestar em sua verdade quando ela se esconde,
quando permanece  soterrada  e  silenciosa,  e  aquele  que  a domina,  a  acalma e  a
absorve depois de a ter sabiamente desencadeado. (FOUCAULT, 2014, p. 70).

A pessoa em sofrimento mental  é inserida,  portanto,  em uma lógica de poder.  A

dominação que a  ela  é imposta  implica  na produção de uma doença que lhe caiba pelos

estereótipos  e  na  vigilância  constante,  em  razão  dos  perigos  que  a  verdade  patológica

representa.

Vejamos, o modelo hospitalar do século XIX tratou de conferir ao médico o status de

portador e orador da verdade medicinal.  Isto é,  dentro ou fora dos asilos psiquiátricos,  o

profissional  sustentava  o  saber-poder,  cujo  instrumento  é  o  próprio  conhecimento.  Ele,

portanto, é legitimado a definir a essência do “louco” - cuja capacidade de se reconhecer não

mais existe.

De forma didática, Foucault estabelece diálogo que bem exemplifica a questão:

Sabemos sobre a sua doença e sua singularidade coisas suficientes, das quais você
nem sequer  desconfia,  para  reconhecer  que  se  trata  de  uma  doença;  mas  desta
doença conhecemos o bastante para saber que você não pode exercer sobre ela e em
relação a ela nenhum direito. Sua loucura, nossa ciência permite que a chamemos
doença  e  daí  em  diante,  nós  médicos  estamos  qualificados  para  intervir  e
diagnosticar uma loucura que lhe impede de ser um doente como os outros: você
será então um doente mental. (FOUCAULT, 2014, p. 73).

É nesse sentido  que se constituiu  a  cultura  perceptiva  de aceitação da  reclusão

arbitrária da pessoa com sofrimento mental – a partir da construção da necessidade de retirada



desses indivíduos do meio social e ambiental.  Ora, a condição psiquiátrica dos indivíduos

“despadronizados”  retirou-lhes  a  autonomia  e,  com  fins  de  manutenção  das  relações  de

controle social, deslegitimou-os do próprio conhecimento.

Essa perspectiva carece de especial atenção, tendo em vista que ao paciente mental

foi (e é) negado o status de persona [como ocorre no caso dos negros e LGBTs), o que leva às

justificativas dos métodos de acolhimento e tratamento e à própria supressão de dignidade.

Isso  porque,  a  subjugação  do  “louco”  implica  na  negativa  de  Direitos  Fundamentais,

relacionados à Dignidade da Pessoa Humana.

Nesse ponto, vale reafirmar os posicionamentos de Arendt (2001), no sentido de que

a negativa da dignidade do homem “louco” perpassa pela negação de sua condição humana,

antes e após a submissão aos métodos e locais de controle. Assim, são inviabilizados à pessoa

com sofrimento  mental  o  labor,  o  trabalho  e  a  ação  –  trata-se  da  despersonalização  do

humano.

Dessa forma, ao ser enclausurado e retirado do ambiente,  o homem desviado dos

padrões  socio  psiquiátricos  deixa  de  constituir  o  corpo  social  que  lhe  significa  como

humanidade. Isto é, considerando-se que “os homens são seres condicionados: tudo aquilo

com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência”

(ARENDT, 2001), o “ser” isolado nos hospitais psiquiátricos não só perde a capacidade de

“ser persona”, como também fica impossibilitado de projetar sua condição humana no meio.

Trata-se da construção de um “não-ser” em um “não-mundo”, onde o paradigma da dignidade

é inaplicável pela inexistência do próprio objeto, da negativa da problematização relembrada

por Arendt (2001), a “quaestio mihi factus sum”6. 

A  partir  desse  entendimento,  torna-se  possível  verificar  que  os  hospitais

psiquiátricos, para além de prisões e instituições para controle dos corpos, são dinamizados

em um padrão de degradação da condição daqueles que ali se encontram – que não mais são

pessoas humanas (ou não o foram nunca), portanto, passíveis de punição e tortura. 

No Brasil Pós-República, essa concepção se desdobrou no cenário que, nos termos

de  Daniela  Arbex  (2014),  foi  o  “holocausto  brasileiro”.  A  significação  do  portador  de

sofrimento mental como “indesejável social” retirou-lhe a própria garantia de ser e existir: aos

“loucos”, a vida enquanto for possível remediar; a morte como fim necessário de um ciclo

indesejável.

Em razão dessa dinâmica de poder e submissão, a história psiquiátrica brasileira foi

marcada pela indignidade no tratamento das pessoas com sofrimento mental, que vivenciaram

6  “A questão que me tornei para mim mesmo.”



condições  análogas  às  dos  campos  de  concentração  nazista.  Daniela  Arbex,  realizando

releitura da obra “Sorôco”, de Guimarães Rosa, escreve que, aqueles pacientes, “ao receberem

o passaporte para o hospital, (...) tinham sua humanidade confiscada” (ARBEX, 2014, p. 17).

É  justamente  do  livro  de  Arbex  (2014),  “Holocausto  Brasileiro”,  em  que  se

encontram variados  relatos  acerca  das  tratativas  médicas  dentro  daquele  que  foi  o  maior

Hospital  psiquiátrico  do  Brasil.  Antônio  Gomes  da  Silva,  homem  negro  e  ex-paciente

conduzido  para  o  Colônia  em  1969,  ao  ser  entrevistado  pela  autora  supra,  relatou  que

desconhece os motivos pelos quais foi enviado ao hospital,  tendo sido submetido à nudez

constante  e  situações  degradantes  à  moral:  “Se  existe  inferno,  o  Colônia  era  esse lugar.”

(ARBEX,  2014,  p.  24)  –  aqui,  note-se,  a  nudez  se  apresenta  como  consequência  da

desconsideração de uma das condições de “ser homem” em sociedade, qual seja, a vestimenta

que possibilita a inserção do humano nos meios ordinários.

Geraldo Magela Franco, ex-vigia do hospital, e Ronaldo Simões Coelho, médico do

Colônia,  tratam  de  confirmar  a  questão  quando  de  seus  depoimentos  a  Arbex  (2014),

afirmando que os tratamentos  de choque e as medicações  assumiram, dentro do Hospital,

finalidades punitivas e não terapêuticas, confirmando-se a hipótese extraída da filosofia de

Arendt (2001).

A coisa era muito pior do que parece. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta
dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente.  Às vezes,  a energia
elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros
sofriam fraturas graves. (ARBEX, 2014)

Assim, seja pela natureza das internações do Hospital Colônia, seja pelos tratamentos

e punições dedicados aos pacientes, conclui-se pela negativa da condição de “ser” humano à

pessoa com sofrimento mental  – não sendo Homem, também não faz jus à dignidade  do

Homem, o que legitima seu afastamento da sociedade e tortura. 

Nesse ponto, importa confirmar que a questão da negativa do caráter de “persona”

não é uma conduta aleatória. Trata-se de uma postura dos sistemas de poder, que vilipendia a

dinâmica de horizontalidade e igualdade entre  seres no ambiente,  na medida em que está

impregnada de recortes socioeconômicos, étnicos, sexuais e de gênero.

Essa constatação permite  dizer  que os pobres,  negros,  LGBTs e mulheres  são os

seres que – em razão das vulnerabilidades constituídas pelo sistema – terminam submetidos à

lógica predatória psiquiátrica, que é um modelo de exclusão dos “indesejáveis” do convívio

social e do acesso às condições de dignidade do meio ambiente. Seja pela vulnerabilidade



social,  seja  pela  ofensiva  do sistema em silenciar  essas  comunidades,  a  própria  condição

étnica,  cultural,  social,  sexual  e  de  gênero  é  invocada  como legitimadora  da  intervenção

psiquiátrica – a condição subjetiva do ser homem como patologia. 

A psiquiatria, ao tematizar questões importantes às estratégias de ordem social da
República como os comportamentos sexuais, as relações de trabalho, a segurança
pública, a questão racial e as manifestações políticas (Engel, 1999, p. 559), permitiu
ao Estado brasileiro justificar cientificamente práticas de política social excludentes
e  segregadoras:  destruição  de  cortiços,  higienização  das  cidades  e  medidas
sanitárias, repressão policial, internamentos (CUNHA, 1990, SEVCENKO, 2010, p.
82 apud SOARES, 2017).

No que tange ao recorte socioeconômico, cabe-nos relembrar que a naturalização da

pobreza é questão datada da antiguidade. Promoveu-se, desde lá, um padrão social pautado

em diferenças econômicas e de desenvolvimento – fato que nos leva à consequência lógica de

fortalecimento da dinâmica de privilégios dos detentores do poder e oneração do proletariado,

que se intensificou na Revolução Industrial Inglesa. 

Tal realidade reflete a negação da dignidade humana a partir da negação de moradia,

saneamento básico, meio ambiente equilibrado, alimentação e saúde adequada. Assim, ao ter

negados  os  meios  de  produção,  são  retirados  do  proletariado  também  seus  direitos

fundamentais – o sistema trata de transfigurar o “ser” em “mão-de-obra”. A consequência,

portanto,  é  a  negativa  da  humanização  do  proletário,  cuja  existência  no  mundo  social  é

viabilizada tão somente enquanto durar sua capacidade de produzir. 

Ultrapassada  a  capacidade  laboral,  o  proletário  é  condenado às  ruas  e  à  miséria,

assumindo  a  posição  de  indesejável  social.  Como  tal,  deve  ser  afastado  do  convívio

comunitário e é justamente a esse papel a que se presta a lógica psiquiátrica predatória. Nas

ruas e nas periferias,  a figura do homem pobre vilipendia as perspectivas  do crescimento

urbano e perturba o ambiente paisagístico. Ademais, sua sobrevivência apartada dos desejos

capitalistas e do poder de consumo passa a ser verificado como perturbação da mente e do

espírito – cria-se o homem “louco” que, ou sofre pela incompatibilidade social ou sofre em

razão dos danos causados pelo sistema. 

Assim,  a  condição  de  pobreza  e  miséria  consolida-se  como  legitimadora  da

intervenção psiquiátrica. Note-se, mais que o desejo de adequar aquele homem aos padrões

sociais, a internação do homem em situação de miséria é método para retirar-lhe o contato

social e, como verificado nos relatos de Arbex (2014), retirar-lhe a vida.

Nesse ponto, importa dizer que a experiência contra-hegemônica não perpassa pelo

simplório impedimento do sequestro dos pobres em situação de miséria das ruas e periferias.



Há que promover-se a ressignificação do proletariado como pessoa humana, efetivando-se o

que Balera (1982) chama de “Direito dos Pobres” – com disposição constitucional presente,

mas ainda insuficientemente sólida. “Essas garantias visam, precipuamente, libertar os pobres

das situações de miséria e de opressão a que são submetidos” (BALERA, 1982), de forma que

o resgate da dignidade de vida resulta na própria contraofensiva à pretensão psiquiátrica de

promover a retirada dos “indesejáveis” sociais do meio ambiente. 

Nesse  mesmo  sentido  se  entrelaça  a  questão  racial  que,  em  Foucault  (2014),

conforme já explanado, apresenta-se como método de hierarquização dos corpos humanos

para garantir benefícios a uns e mazelas a outros. O conceito de raça – controverso do ponto

de vista dos Direitos Humanos – surge como pilar da Biopolítica, alimentando e fortalecendo

os padrões de legitimação da intervenção psiquiátrica.  Explana Foucault  (1999) acerca do

tema:

É, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder se
incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No contínuo
biológico da espécie  humana,  o aparecimento  das  raças,  a  distinção das  raças,  a
hierarquia  das  raças,  a  qualificação  de  certas  raças  como  boas  e  de  outras,  ao
contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo
biológico  de  que  o  poder  se  incumbiu;  uma maneira  de  defasar,  no  interior  da
população, uns grupos em relação aos outros. (FOUCAULT, 1999)

Assim, ao estabelecer raças humanas, distinguindo-as pela cor e fenótipos, a ordem

médica brasileira traçou contornos claros acerca de padrões não ideais que, em razão de sua

inferioridade, estavam/estão mais sujeitos a intervenção. Foram estabelecidas características

físicas que, por bastarem, já indicariam submissão – “a cor preta,  platirhinismo (septo nasal

largo), cabelo carapinhado, prograthismo, mais ou menos pronunciado (projeção das maxilas),

lábios grossos e protahidos e pouca barba” (BARBOSA, 1992 apud SOARES, 2017, p. 25).

Nesse contexto, conforme relembra Soares (2017), as publicações da Escola Médica

do Rio de Janeiro não se constrangeram ao relatar que “a demência é a forma em que mais

avulta os negros. Pode-se dizer que se tornam eles dementes com muito mais frequência, por

sua constituição, que os brancos” (SOARES, 2017, p. 11).

Ademais, o sofrimento mental foi também associado à miscigenação, de forma que a

manifestação de sintomas como epilepsia indicavam ascendência negra – tratava-se de meio

para desestimular relacionamentos afetivo-sexuais entre pessoas brancas e negras, com fins de

“embranquecimento” social. É o que se nota nas constatações dos miscigenados como “um

tipo mental sem valor, que não serve nem para o modo de viver da raça superior, nem para o

da raça inferior, que não presta enfim, para gênero algum de vida” (SOARES, 2017, p. 13).



Assim,  o  negro  passou  a  ser  recolhido  do  meio  social  e  trancado  nos  hospitais

psiquiátricos, conforme bem leciona Carneiro (1993) ao exemplificar que “em Salvador, o

negro indigente, sofrendo de imbecilidade, de epilepsia e de outras moléstias mentais   era

capturado nas  ruas  e  entregue às  mãos do asilo  psiquiátrico. Classificando-se o negro de

insano, institucionalizava-se assim a exclusão” (CARNEIRO, 1993 apud SOARES, p. 15).

Referida hipótese se confirma quando da análise dos dados acerca dos internados

psiquiátricos no Brasil. Soares (2017) viabiliza a constatação de que os negros representavam,

até 1920, dois terços da população sequestrada pelos hospitais psiquiátricos. E mais, a maior

parte  dos  prontuários  dos  pacientes  negros  estavam em branco,  com menções  breves  de

termos referentes à noção racial do humano – “beócio, primitivo, idiota, imbecilidade, débil

mental” (SOARES, 2017, p. 16).

Note-se,  esses  métodos  de  encarceramento  (nos  hospitais  psiquiátricos)

representaram a  perpetuação  da  conduta  escravocrata  de  restrição  das  liberdades,  após  a

abolição. Isso porque, não servindo mais para o trabalho escravo – assim como o proletariado

–  o  negro  perde  sua  função  no  sistema,  e  como  pessoa  humana  nunca  foi,  resta-lhe  o

extermínio  em  uma  sociedade  que  reproduz  a  dinâmica  dos  poderes  capitalistas  [pelo

epistemicídio, pelo encarceramento, pelo extermínio].

Se,  por  um lado,  o  recorte  socioeconômico  e  racial  na psiquiatria  está  ligado às

questões historicamente objetivas do sistema, o recorte sexual e de gênero se impregna de

subjetividades.  Isso porque,  a  ofensiva psiquiátrica  à  comunidade LGBT e às  mulheres  é

também parte da violência estrutural do patriarcado.

Assim, conforme lecionam Zanella e Silva (2012) – e aplicando tal entendimento

tanto  à  questão  sexual  quanto  de  gênero  –  são  criados  estigmas  sociais  para  categorizar

características valorizadas em cada sexo. “Nas mulheres foram encontrados o comportamento

sexual marcado pela renúncia e pelo recato; traços de caráter relacionais, isto é, qualidades

relacionadas à abnegação de si mesma e cuidado com os outros; e cuidado com o corpo, no

sentido da busca de um ideal estético” (ZANELLA e SILVA, 2012). No caso dos LGBTs, são

esperados  padrões  de  comportamento  de  supressão  sexual  e  compensação.  O  resultado,

certamente,  não  é  outro  que  a  constatação  de  que  as  mulheres  são  até  três  vezes  mais

propensas a depressão que os homens, por exemplo (ZANELLA e SILVA, 2012).

Em um primeiro  momento,  o  discurso biológico  trata  de culpabilizar  as  próprias

mulheres pelas mazelas que lhe são imputadas – a carga hormonal torna o corpo feminino

propenso  aos  transtornos  mentais.  Da  mesma  forma,  os  LGBTs  têm a  orientação  sexual

indicada como principal favorecedora do surgimento dos próprios transtornos. Não obstante,



não se pode ignorar o entendimento de que o sofrimento mental, nesses casos, relaciona-se

diretamente com os aspectos sociais e históricos. É o que confirma Zanella e Silva (2012):

Em paralelo, a corrente sócio-histórica, preocupada com as condições materiais e
existenciais  que  favorecem  o  sofrimento  psíquico  e  seu  agravamento,  tem
demonstrado quanto os fatores de risco relacionados à depressão são engendrados e
sociais.  Referem-se  à  maior  pobreza,  menores  índices  de  alfabetização,  rendas
ínfimas, violência (física, sexual, verbal), etc (ZANELLA e SILVA, 2012).

Essa realidade resulta em duas situações que,  consequentemente,  se seguem. Isso

porque, ao desviar-se dos padrões delimitados pelo patriarcado, a mulher e a comunidade

LGBT  se  inserem  na  dinâmica  denominada  por  Zanella  e  Silva  (2012)  de

hiperdiagnosticação: os corpos femininos e estranhos à lógica heterossexual que se atrevem

ser  livres  são  os  corpos  “loucos”  da  sociedade.  Assim,  legitima-se  o  recolhimento  nos

hospitais  psiquiátricos  como  forma  de  retirar-se  do  meio  social  figuras  indesejáveis  e

intoleráveis que, em alguma medida, afrontam o sistema. 

O “ser”  mulher  e  o  “ser”  LGBT – tal  qual  ocorreu/ocorre  com o “ser”  negro  –

adentra  o  campo  da  patologia.  É  o  que  se  confirma  da  classificação  histórica  da

homossexualidade e transexualidade como transtornos mentais (notam-se avanços referentes à

temática, com a retirada dos termos da lista de doenças psiquiátricas da Organização Mundial

de Saúde).

É  justamente  da  percepção  dos  recortes  socioeconômicos,  raciais,  de  gênero  e

sexualidade que se verifica o posicionamento da lógica psiquiátrica na sociedade. Isso porque,

construiu-se  uma  dinâmica  de  poder  e  controle  dos  corpos,  recorrendo  o  sistema  às

internações  nos  “manicômios”  como  forma  de  remover  os  indesejáveis  sociais  do  meio.

Removê-los, note-se, não se confunde a recolhe-los para promoção da adequação à ordem.

Trata-se de método para extermínio dessas comunidades,  o que se faz pela modulação de

condições inviáveis à vida dentro das instituições: 

Péssima  higiene  do  hospício,  número  insuficiente  de  funcionários,  alimentação
deficiente, precariedade das instalações além das elevadas taxas de mortalidade por
moléstias contagiantes como tuberculose e infecções gastrointestinais (...) o Juquery
[por exemplo] constituiu-se como verdadeiro dispositivo de produção de mortes: dos
5.048  internos  que  ai  foram  deixados  morrer,  59,23%  faleceram  de  fato,
permanecendo em média 7,12 anos no Juquery. (SOARES, 2017) 

O  que  se  nota,  portanto,  é  que  o  sistema  se  encarrega  de  produzir  e  fabricar

vulnerabilidades como algorítimos de legitimação da exclusão de determinados indivíduos do

meio. Assim, a sua retirada – parcial ou completa – dos espaços ambientais é uma forma de



promover a ordem que beneficia  a perpetuação da física dos poderes.  Esses indivíduos –

negros, LGBTs, mulheres e pessoas em sofrimento mental – têm os espaços de qualidade

socioambiental  negados  como  forma  de  precarizar  suas  realidades  e  aprofundar  suas

vulnerabilidades, além de suportarem os ônus das mazelas ambientais – o que é uma forma de

promover o extermínio dessas comunidades, que, se não retiradas por completo do meio para

o extermínio, são expostas aos perigos – de forma que referido extermínio ocorre por vias

“limpas”: a bio-necropolítica. 

3  INJUSTIÇAS  AMBIENTAIS:  TANGÊNCIAS  ENTRE  VULNERABILIDADES

HUMANAS E AMBIENTAIS

Note-se que, conforme os conceitos apresentados, a vulnerabilidade conserva uma

relação  direta  com o  risco  a  que  determinados  humanos  estão  expostos  –  seja  por  suas

condutas pessoais e individuais, seja pelo local que lhes é reservado no meio social, seja pela

postura  estatal  frente  a  sua  existência.  Assim,  entender  brevemente  a  teoria  do  risco

possibilitará à pesquisa traçar um panorama mais claro a respeito das vulnerabilidades e de

que forma elas são causa e consequência da negação dos espaços e riquezas ambientais. 

Para tanto, recorrer-se-á aos ensinamentos de Beck (1992) que, premonitoriamente,

teceu considerações importantes a respeito da fragilidade da contemporaneidade pouco antes

do  acidente  na  usina  nuclear  em  Chernobyl,  demonstrando  que  os  riscos  são  gerados

concomitantemente  às  mudanças  sociais  que  levam  a  fenômenos  de  vulnerabilidade

(LUHMANN, 1998).

Assim,  pode-se  dizer  que  os  riscos  são  distribuídos  –  tal  qual  as  riquezas  –  a

depender das classes e posicionamentos sociais dos indivíduos. E nesse ponto, importa dizer

que os riscos são globalizados, isto é, alcançam a todos (BECK, 1992) – não obstante, é de se

pontuar que as proporções de distribuição destes riscos diferenciarão, bem como a capacidade

de resposta e mitigação. 

Isso porque, apesar do risco existir para todos – em uma espécie de desconstrução da

lógica sistêmica de classes – é de se notar que aqueles que possuem recursos financeiros

podem adotar práticas e medidas que superem ou amortizem os efeitos de eventuais danos. E

será o Estado [uma das dimensões de delimitação das vulnerabilidades] que estabelecerá as

proporções para distribuição destes riscos. (BECK, 2008) “O Estado assume, assim, um papel

central num tempo em que os riscos são na sua maioria de cariz global” (MENDES, 2018, p.

466).



A  partir  das  reflexões  de  Beck  (1992),  Curran  (2013)  traçará  um panorama  no

sentido de que a distribuição dos riscos mencionados se relaciona mais com as realidades

específicas  ligadas à desigualdade social  que com uma ideia de globalização dos riscos –

tendo-se em vista  que a capacidade  de resposta  aos  riscos  afasta  a  vulnerabilidade  em si

[fazendo do risco uma possibilidade não provável]. Por outro lado, aqueles que não possuem

capacidade ou possibilidade de responder eficientemente aos riscos são subjugados, de forma

que risco e desigualdade de classes são conceitos indissociáveis para a reflexão (CURRAN,

2018).

“A crítica de Curran reforça a necessidade de se atender às raízes sociais do risco, e

numa  perspetiva  sociológica,  enfatizar,  mais  do  que  a  noção  de  construção  social  ou

percepção do risco, a produção social dos riscos e dos desastres” (MENDES, 2018, p. 468).

Isso porque os riscos são relacionados aos processos sociais que se orientam pela estrutura das

classes (OLIVER-SMITHE et al, 2016).

Assim, ao se cruzar as perspectivas de vulnerabilidades e riscos, verificar-se-á que

são os critérios de ambos os conceitos que definirão os indivíduos que serão sequelados pela

concretização  do  risco  em  dano.  Portanto,  quando  se  definem  as  vulnerabilidades  de

determinado  indivíduo  ou  grupo  de  indivíduos,  estabelece-se  os  parâmetros  entre  a

normalidade e “a normalização da insegurança” (MENDES, 2019, p. 469). 

É o que se verifica,  por exemplo [e já antecipando pontuações que referendam a

hipótese da pesquisa], no caso da resposta estatal frente ao desastre do furação Katrina, que

vitimou profundamente a população negra ao sul dos Estados Unidos da América, em razão

do aprofundamento das vulnerabilidades em razão da etnia (ROZARIO, 2007).

A superação desse paradigma é dificultada no contexto do neoliberalismo, na medida

em que os governos conservam a tendência do entendimento da consolidação de riscos em

desastres  como  oportunidade  de  renovação  da  moralidade  de  suas  administrações.  Dessa

forma,  diz-se  que  tende  a  ser  desenvolvida  uma  dinâmica  de  produção  de  desastres  –

sobretudo  se  considerarmos  que  os  mais  afetados  por  referidos  eventos  são  indivíduos  e

comunidades que pouco valor representam na esfera institucional. 

Não obstante,  a ordem de direitos estabelecida a nível global [em tese e em uma

noção mínima, ao menos] não permite ao neoliberalismo o descompromisso completo para a

proteção e garantia da vida e dignidade dos indivíduos. É o que se referenda:

Nem  a  fé  no  progresso  nem  o  compromisso  com  o  desenvolvimento  eram  já
necessários  para  assegurar  que  as  catástrofes  permanecessem  acontecimentos
lucrativos para alguns ramos de negócio influentes. Mais uma vez, então, um grande



desastre apresentava-se como uma oportunidade para fortalecer o estado nacional
securitário, facilitando ao mesmo tempo a acumulação de capital empresarial.  Ao
mesmo tempo, contudo, um público excitado avançava com as reivindicações dos
membros mais vulneráveis da sociedade, apreendendo o desastre como um sintoma
de uma ordem política e econômica falhada (ROZARIO, 2007, p. 218).

É  nesse  sentido,  pela  constatação  da  existência  de  riscos  que  afetarão  mais

determinados  indivíduos,  que  se  torna  imperativa  a  observação,  e  mais,  a  avaliação  das

vulnerabilidades sociais  como um caminho para constatação de eventuais vulnerabilidades

ambientais  [que  se  traduzem  na  própria  negação  ambiental].  Ademais,  pelo  cálculo  das

vulnerabilidades  também se  viabilizam os  cálculos  para  redução  dos  riscos  impostos  aos

indivíduos vulneráveis (BIRKMAN, 2013).

Independentemente das perspectivas diferentes adotadas pelos vários autores, parece
haver consenso quanto ao facto de a vulnerabilidade social  não ser uma simples
consequência  da  exposição  aos  perigos,  mas  sim  o  resultado  de  condições  de
desigualdade social que precedem a ocorrência desses processos, e que podem estar
relacionados  com  fatores  como  a  pobreza,  a  idade,  o  sexo  ou  a  classe  social.
(MENDES, 2018, p. 475).

Assim,  as  vulnerabilidades  existem  e  suas  intensidades  variam  não  porque  existe

maior exposição a riscos biofísicos, mas porque as tendências de marginalização fazem suas

capacidades  de  resposta  precárias.  (CUTTER,  2009)  Diz-se  acerca  de  uma  emergência

permanente, isto é, a existência de uma fragilidade que – diariamente – é latente, colocando

em risco a própria existência desses indivíduos que, por serem levados às periferias, assumem

o ônus do risco constante – como consequência da vulnerabilidade social. 

Na  perspectiva  que  se  delineia,  são  justamente  estas  vulnerabilidades  que

impactaram  na  negação  dos  espaços  e  riquezas  sociais  que,  conforme  se  verificará,  são

responsáveis por proporcionar uma maior facilidade de retirada dos indivíduos “indesejáveis”

da própria vida – o extermínio de comunidades, que bem ilustra o objeto final da física de

poderes que  viabiliza o apartamento social.

Nesse ponto, já se torna possível definir que as vulnerabilidades de cunho ambiental

que  afetam  os  vulneráveis  sociais  se  enquadram  no  espectro  de  uma  vulnerabilidade

socioambiental,  que  diz  respeito  aos  indivíduos  expostos  às  mazelas  da  exploração  da

natureza  (KLOCK,  CAMBI,  2010)  –  fazendo  destes  vulneráveis  mais  susceptíveis  aos

desastres naturais. Isso porque, tratam-se de pessoas despreparadas para lidar com os efeitos

de furacões, terremotos, maremotos e outros acontecimentos da natureza que impactam – em

maior ou menor medida – todos os seres. 

Assim,  se  os  resultados  das  condutas  humanas,  como  o  progresso  tecnológico,  já

oneram esses  indivíduos  vulneráveis,  os  efeitos  dessas  condutas  predatórias  e  utilitaristas



desencadeiam uma série de reações naturais que amplificarão os impactos da exploração dos

recursos  (GIDDENS,  2005).  Essa  amplificação,  note-se,  é  ainda  majorada  pela  conduta

humana direta na depreciação da condição dos negros, LGBTQI+, mulheres e pessoas em

sofrimento mental e encarceradas.

Isso porque a discriminação social nem sempre se utiliza de artifícios da física dos

poderes para a instalação e produção de políticas discretas. Assim, os vulneráveis – que são

também  os  mais  pobres  –  são  os  primeiros  e  mais  onerados  pelos  rejeitos,  lixo,

empreendimentos que representam risco, entre outros. 

Note-se que a própria dinâmica logística de lixões, aterros, barragens de rejeitos de

mineração, indústrias de tóxicos é pensada para a instalação em bairros pobres – afastados dos

mais  afortunados.  Da  mesma  forma,  “ocorrendo  uma  crise  hídrica,  os  bairros  menos

valorizados  serão  escolhidos  primeiro  para redução do recurso.  Eis  o  racismo ambiental”

(ABREU, 2018, p. 119).

Problemas ambientais graves, como o excesso de resíduos (com a poluição do ar, do
solo e da água), o uso irracional dos recursos naturais (e sua consequente escassez),
doenças epidêmicas (como a dengue), desastres químicos, substâncias tóxicas nos
alimentos,  organismos  geneticamente  modificados,  lixo  atômico,  radiação,
destruição  dos  ecossistemas  e  da  biodiversidade,  além  dos  problemas  sociais  e
econômicos cooperam para a maximização das vulnerabilidades humana e ambiental
(ABREU, 2018, p. 123).

Além disso,  importa  dizer  que  as  vulnerabilidades  não  respeitam as  fronteiras,  de

forma que se inserem no contexto da globalização – que é o fim irreversível para o mundo

(BAUMAN, 1999). Isso se aprofunda na medida em que são criados riscos – e consolidados

riscos em efeitos concretos – de escalas planetárias, como o colapso climático que, apesar de

atingir toda a humanidade, castiga de forma mais severa os mais pobres. 

O que  impera  constatar  nesse ponto,  é  que  a  vulnerabilidade  do meio  ambiente  –

submetido à ação do homem, que degrada seu estado – é também a vulnerabilidade humana.

Tal afirmação se confirma em razão dos efeitos que as posturas do homo predator geram na

vida  dos  próprios  indivíduos:  a  construção  de  um binômio  entre  progresso  do  mundo  e

destruição da humanidade.

Esse aprofundamento das mazelas ambientais e da negação das riquezas ambientais

que aflige determinados seres – os negros, LGBTs, mulheres, pessoas em sofrimento mental e

encarceradas, principalmente – parte dos conceitos de racialização da condição humana, o que

já  foi  explorado na pesquisa – no sentido  de se tratar  de  um instrumento  de poder  para

subjugação do outro. Por isso fala-se em racismo ambiental. Assim, neste ponto serão breves



as considerações acerca da temática, tão somente para viabilizar o encadeamento de ideias de

forma mais natural e sem exigir do leitor a retomada dos termos anteriores. 

Pois bem, a análise e criação de mapas do genoma humano já demonstrou que não

existem raças entre o homo sapiens sapiens. Tratam-se de seres com igualdade biológica, com

genótipos semelhantes e distinção tão somente dos fenótipos. 

Durante a história, o paradigma de raças foi utilizado com força e extensão por duas

vezes, para possibilitar  o subjugo de determinados grupos. Nesse sentido, negros e judeus

assumiram a condição de raças subalternas – de forma que foram torturados, vendidos, mortos

e eliminados dos espaços como afirmação da supremacia branca sobre os “não-europeus”.

Todavia, não se pode dizer que foram os únicos parâmetros utilizados, vez que outros grupos

têm a  dignidade  relativizada  a  partir  da  construção de  inferioridades,  conforme lecionam

Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000). 

A raça – enquanto instrumento biopolítico – passou a ser adequada nas realidades

modernas  e  pós-modernas,  de  forma  que  assume  outros  traços,  que  não  os  argumentos

genótipos e fenótipos, mas que conservam a mesma essência. É o caso da xenofobia e da crise

dos refugiados da segunda dezena do milênio. Isso porque, é a noção da inferioridade dos

naturais de outros países – em geral, pobres e de hegemonia negra – que sustenta os discursos

de afastamento e deslegitimação dos movimentos de migração. 

Assim,  é  possível  dizer  que  o  racismo  foi  remodelado  em  um  contexto  pós-

escravocrata  assumindo – para além do desprestígio com negros – também a depreciação

pautada nas questões socioeconômicas. É a exclusão de todos estes indivíduos vulneráveis nas

perspectivas  sociais  e  ambientais  que  permite  traçar  os  panoramas  acerca  do  racismo

ambiental. 

Dessa  forma,  em um primeiro  momento,  a  expressão  é  utilizada  para  designar  “a

imposição desproporcional – intencional ou não – de rejeitos perigosos às comunidades de

cor” (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2010, p. 20). Essa percepção surge já nos anos 80,

nos  Estados  Unidos  da  América,  quando  suscitada  a  ocorrência  de  injustiças  ambientais

dirigidas à comunidade negra americana. 

 3.1 O movimento por Justiça Ambiental

É nesse sentido que surgem os movimentos por Justiça Ambiental,  cujo objetivo é

garantir condições dignas de vida para os indivíduos que não são beneficiados pelo sistema

político-econômico.  Isso,  note-se,  seja  pelas  reivindicações  relacionadas  à  exposição  de



pessoas e moradias a materiais perigosos, disponibilização de saneamento básico, garantia de

água potável e alocação de resíduos tóxicos em áreas sem a presença de seres humanos.

Baggio  (2014)  leciona  que  o  termo  Justiça  Ambiental  se  consolidou  de  maneira

definitiva  no ano de 1982, quando os afro-americanos  de Afton – Estado da Carolina do

Norte,  nos  Estados  Unidos  –  uniram-se  contra  a  instalação  de  um  aterro  tóxico,  que

representaria  risco  à  comunidade.  Para  se  ter  noção acerca  da mobilização,  cerca  de  500

pessoas foram presas, o que demonstra a resistência sistêmica frente o movimento por justiça

ambiental (BULLARD, 2005). 

O movimento chamou atenção, à época,  para o fato de que, na sociedade norte-
americana, a distribuição dos riscos ambientais era desigual, afetando de forma mais
contundente  as  comunidades  negras  e,  por  isso,  cunhou-se  à  época  a  expressão
racismo  ambiental.  (...)  foi  realizado  um  estudo  em  1983,  pela  U.S  General
Accounting Office, indicando um índice de 75% de aterros formados por resíduos
tóxicos, que (...) se encontravam predominantemente localizados em comunidades
afro-americanas,  embora  estas  fossem  apenas  20%  da  população  da  região
(BAGGIO, 2014, p. 106).

A partir dessa constatação, o Reverendo Benjamin F. Chavis produziu um relatório

intitulado Toxic Wastes and Race, em que pontuou que 

O  racismo  ambiental  é  a  discriminação  racial  na  política  ambiental.  É  a
discriminação racial na aplicação de leis e regulamentações. É a discriminação racial
no apontamento proposital das comunidades de cor para a eliminação dos resíduos
tóxicos e a implantação de indústrias poluentes. É a discriminação racial na sanção
oficial do risco de vida na presença de venenos e poluentes nas comunidades de cor.
E, é  a  discriminação  racial  histórica de excluir  as  pessoas de cor  dos principais
grupos ambientalistas, decisão de conselhos, comissões, e as entidades reguladoras
(CHAVIS, 1993, p. 03, tradução nossa7).

Assim, entende-se o racismo ambiental – no âmbito das discussões acerca de Justiça

Ambiental – como a discriminação institucionalizada. Isto é, diz-se acerca da existência de

políticas públicas ambientais que afetam indivíduos negros de forma mais direta – de modo

intencional ou não. 

Essa realidade é de fácil constatação na sociedade estadunidense, na medida em que a

discriminação racial se configura como um algoritmo histórico significativo no que tange o

desenvolvimento dos conflitos sociais,  com fortes implicações na questão da desigualdade

7  Environmental  racismo  is  racial  discrimination  in  environmental  policymaking.  It  is  racial
discrimination in the enforcement of regulations and laws. It is racial discrimination in the deliberate targeting of
communities of color for toxic waste disposal and the siting of polluting industries. It is racial discrimination in
the oficial sanctioning of the life-threatening presence of poisons and pollutants in communities of color. And, it
is racial discrimination in the history of excluding people of color from the mainstream environmental groups,
decisionmaking boards, commissions, and regulatory bodies.



econômica. Isso porque, com o advento do século XX houve a precarização dos trabalhos e

redução da oferta de empregos. “Os setores pobres da população negra urbana nativa nos

EUA (...) tornaram-se o exemplo típico dessa ‘subclasse’, um corpo de cidadãos praticamente

fora da sociedade oficial, não fazendo parte dela” (HOBSBAWM, 2007, p. 333). 

Nesse sentido, Baggio pontua que 

Não  parece  ser  tão  descontextualizada,  dessa  realidade  social,  a  alegação  de
existência de concentração de riscos ambientais, principalmente, de aterros tóxicos,
nas áreas suburbanas habitada essencialmente pela população negra, caracterizando
uma discriminação racial vinculada à má distribuição da carga de resíduos e toxinas
resultantes  do  processo  produtivo  próprio  das  sociedades  contemporâneas
(BAGGIO, 2014, p. 108). 

Isso se confirma,  por  exemplo,  quando da análise  do caso  da cidade  de  Houston,

Texas,  nos  Estados  Unidos  da  América.  Ali  se  concentra  a  maior  comunidade  de  afro-

americanos do sul do país – que se aglomera nas periferias da cidade, justamente o local onde

se encontram os depósitos de lixo e ferros-velhos (BAGGIO, 2014). “O subúrbio de Houston

(...) é formado por verdadeiros dumping grounds, ou seja, terras destinadas à descartabilidade

de  toda  sorte  de  restos  e  objetos  que  já  não  são  mais  bem-vindos  no  centro  urbano”

(BAGGIO, 2014, p. 109).

A questão da (in) justiça ambiental – que nos Estados Unidos da América se afirma

também como racismo ambiental  – permite traçar as noções acerca de uma “geografia da

diferença”. Essa ideia foi desenvolvida por David Harvey (2007) ao descrever que a criação

destes cenários em que a periferia é ocupada por negros e também pelos espaços de descarte

de bens é responsável por estigmatizar os indivíduos negros. Isso porque há uma associação

entre a cor e etnia dessas pessoas às questões da poluição, impureza e degradação. 

Assim, cria-se a noção de que o subúrbio – habitado por negros – é um local para

descarte de materiais e pessoas. Dessa forma, afirma-se que “o racismo é um potente fator de

distribuição seletiva das pessoas no seu ambiente físico; influencia o uso do solo, os padrões

de habitação e o desenvolvimento de infraestrutura” (BULLARD, 2004, p. 52). 

Tão somente a partir de 1990 o movimento por justiça ambiental se expande nos EUA

para além dos contornos raciais,  passando a abarcar outros grupos de excluídos. Assim, a

partir da Conferência Nacional de Lideranças Ambientais de Pessoas de Cor estabeleceu-se a

necessidade de garantir  o respeito à autodeterminação dos povos, respeito à diversidade e

cultura – bem como a importância da inserção de todos os indivíduos nos processos decisórios

institucionais,  como forma de emancipação.   Isso,  note-se,  favoreceu o fortalecimento  de



mulheres,  LGBTQI+  e  outros  vulneráveis  dentro  do  movimento  por  Justiça  Ambiental,

inclusive nas lideranças (FIGUEROA; MILLS, 2000).

Em  nível  mundial,  os  movimentos  por  Justiça  Ambiental  tomaram  proporções

significativas  a  partir  da  Conferência  das  Nações  Unidas  pelo  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento, no ano de 1992. A partir dali ouve a tradução dos princípios da justiça

ambiental  para  o  português  e  espanhol,  o  que  viabilizou  maior  abrangência  da  luta

(BULLARD, 2004), bem como o desenvolvimento de temas importantes para a área, como a

biopirataria, a autodeterminação dos povos nativos e refugiados ambientais. 

Assim, visualizou-se o delineado das percepções acerca de onerações desproporcionais

dos  países  em  desenvolvimento.  Isso  porque,  o  próprio  padrão  de  desenvolvimento

consolidado com a Segunda Grande Guerra propiciou que os países desenvolvidos utilizassem

os espaços dos países menos desenvolvidos para instalação de empreendimentos cujos custos

socioambientais são consideráveis (HARVEY, 2007). É o que se confirma com a exposição

de Figueroa e Mills:

O paradigma do desenvolvimento atua explicitamente contra a ideia de justiça e
preservação ambiental, demonstrando que os processos de degradação e as injustiças
contra as populações economicamente menos favorecidas andam juntas (...) existem
quatro  implicações  estabelecidas  pelo  paradigma  atual  de  desenvolvimento  que
atingem  de  forma  negativa  os  valores  defendidos  nos  debates  sobre  a  justiça
ambiental (FIGUEROA; MILLS, 2000, p. 429). 

Acerca  dessas  implicações,  importa  pontuar  a  criação  de  um  eixo  Norte-Sul  nas

relações de desenvolvimento, a fragilização das culturas que não se enquadram nos padrões

ocidentais  (como os indígenas),  a adoção de práticas ambientais  nocivas pelo Sul (com o

objetivo de concorrer com o desenvolvimento do Norte) e, por último, a constante pressão

sobre os países do Sul para que diminuam seu desenvolvimento para evitar o agravamento das

mazelas ambientais desencadeadas pelo desenvolvimento do Norte (BAGGIO, 2014). 

No  Brasil,  as  questões  relacionadas  às  injustiças  ambientais  foram  oficialmente

pautadas  tão  somente  no  Colóquio  Internacional  sobre  Justiça  Ambiental,  Trabalho  e

Cidadania, de 2001, em que se estabeleceu um conceito para injustiça ambiental: 

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do
ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do
desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados,
aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e
vulneráveis.  Por  justiça  ambiental,  ao  contrário,  designamos  o  conjunto  de
princípios e práticas que: a- asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico,
racial  ou  de  classe,  suporte  uma  parcela  desproporcional  das  consequências
ambientais  negativas  de  operações  econômicas,  de  decisões  de  políticas  e  de



programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais
políticas;  b-  asseguram acesso  justo  e  equitativo,  direto  e  indireto,  aos  recursos
ambientais do país; c- asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o
uso dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de
riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na definição
de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito; d- favorecem a
constituição  de sujeitos  coletivos de direitos,  movimentos  sociais  e  organizações
populares  para  serem  protagonistas  na  construção  de  modelos  alternativos  de
desenvolvimento,  que  assegurem  a  democratização  do  acesso  aos  recursos
ambientais  e  a  sustentabilidade  do  seu  uso  (DECLARAÇÃO  DA  REDE
BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, 2001, p. 1-2).

Assim, a partir  de uma cultura racista – que viabiliza o olhar sobre o outro como

indivíduo inferior – naturalizam-se as vulnerabilidades dos seres, de forma que é viabilizada a

desqualificação e anulação do outro. Diz-se que “nosso racismo nos faz aceitar a pobreza e a

vulnerabilidade  de  enorme  parcela  da  população  brasileira,  com pouca  escolaridade,  sem

renda  (…)  simplesmente  porque  naturalizamos  tais  diferenças,  imputando-as  a  raças”

(HERCULANO, 2008, p. 17).

Nesse contexto, é possível afirmar que no Brasil as questões de racismo ambiental se

relacionam  diretamente  com  outras  demandas  distintas  aos  aspectos  raciais.  O  racismo

ambiental  brasileiro  é  direcionado,  por  exemplo,  a  indígenas,  populações  tradicionais,

nordestinos [brancos ou negros] (PACHECO, 2007), mulheres [sobretudo as moradoras das

periferias] e pessoas em sofrimento mental [a exemplo do Hospital Colônia].

Dessa maneira, é promovida a estratificação dos indivíduos, por raças e status social;

dos lugares – em razão do poder econômico dos que ocupam os espaços; e dos trabalhos, que

possuem  maior  ou  menor  segurança,  a  depender  da  dignidade  que  lhes  é  atribuída

(BULLARD, 2005). Trata-se da abrangência do racismo ambiental em inúmeros setores, que

se orienta e direciona as mazelas socioeconômicas, promovendo a oneração da população de

baixa renda frente os preços ambientais. 

Não estranhamente, a população de baixa renda é composta, em maioria, por negros [o

legado escravocrata], mulheres, LGBTs e pessoas em sofrimento mental (BULLARD, 2005).

Isso porque o próprio sistema trata de operar de forma que os vulneráveis em razão de raça,

etnia, gênero, sexualidade e condição de saúde sejam também os pobres da sociedade – o que

reforça a questão do racismo ambiental e suas consequências como um projeto sistêmico.

Esses indivíduos vulnerabilizados, note-se, sofrem com a falta d’água, com os lixões

nas proximidades de suas casas (alguns vivem nos lixões para buscar alimentos), com a falta

de  saneamento  básico,  com os  riscos  dos  espaços  periféricos,  com a  escassez  de  água  e

comida e com doenças de toda sorte. 



A  exclusão  adquire  novas  feições  com  a  formação  de  grupos  ambientalmente
segregados. O racismo ambiental  se configura de várias formas e com diferentes
prejuízos às  suas  vítimas,  que  suportam de algum modo,  um impacto  ambiental
negativo muito maior do que as outras pessoas. (ABREU, 2018, p. 129).

Em uma perspectiva macro, é possível verificar ainda o racismo ambiental no âmbito

da ecopolítica internacional – desencadeado entre o eixo Norte-Sul. 

Quando algum medicamento é testado na África  ao invés da Europa, quando as
empresas altamente poluentes preferem países da América do Sul e não os Estados
Unidos para instalar suas indústrias mantendo seus escritórios nos países de origem,
quando um desastre ambiental acontece no Brasil e poucas medidas são tomadas,
tem-se  demonstrações  do  racismo ambiental.  As  populações  da  América  Latina,
Caribe, África, Ásia são vulneráveis frente ao poderio econômico do capital e ao
poderio político  das  nações  da  Europa e  América  do Norte.  Eis  outra  faceta  do
racismo  ambiental,  que  também  se  apresenta  na  área  da  saúde,  da  segurança
alimentar e do meio ambiente (ABREU, 2018, p. 129).

Dessa maneira, se na perspectiva nacional o racismo ambiental no Brasil se manifesta

por meio da fragilização das questões socioeconômicas dos indivíduos, relacionando-se com a

raça,  gênero,  sexualidade,  saúde e,  sobretudo,  com a pobreza,  no âmbito internacional  se

projeta em razão dos aspectos geográficos: Trata-se de um país abaixo da linha do Equador,

excluído da  porção Norte  do planeta  e  que  possui  postura  pouco expressiva  no  contexto

econômico mundial. 

3.2 Racismo ambiental na América Latina e no Brasil

Na América  Latina  as  constatações  acerca  do  racismo  ambiental  são  distintas,  na

medida em que há um legado histórico e cultural intimamente ligado à questão escravocrata e

de  relativização  de  direitos  humanos  –  seja  pelo  período  colonial,  seja  pelas  ditaduras

instauradas ao longo dos anos. Assim, diz-se que há um subjugo da América Latina frente a

hegemonia cultural mundial, o que dá contornos próprios ao racismo ambiental. 

Ora, é incontroverso que o desenvolvimento dos padrões civilizatórios europeus na

América Latina se deu a partir da lógica de exploração e dominação, que é a própria razão de

ser da colonialidade do poder. Trata-se, portanto, do estabelecimento de uma classificação dos

indivíduos  colonizados  como  indivíduos  inferiores  e  passíveis  da  quebra  do  pacto  de

dignidade (QUIJANO, 2009). 

A dominação colonial foi responsável por traçar e delinear desfavorecidos e conferir a

eles o status de outro. Assim, a figura que se distingue do “nós-europeu” termina invibilizada



por um poder que exerce controle e estabelece padrões para seus subordinados (DUSSEL,

2005). 

O mundo  periférico  colonial  eurocentrado  é  marcado  pela  exploração  dos  seres
humanos e dos recursos naturais e pela dominação cultural, política e econômica. As
raízes da colonialidade continuam espraiadas no contexto hodierno das nações em
desenvolvimento. A crise ambiental e o racismo ambiental perpassam pela estrutura
classificatória estabelecida pelo biopoder capitalista (ABREU, 2018, p. 131).

A  constituição  do  poder  pelo  binômio  explorar-dominar  reforça  as  perspectivas

raciais  –  o  que  também  fortalece  a  própria  dinâmica  dos  poderes  (QUIJANO,  2009).  A

aplicação das noções biopolíticas da relação colonial confirma que é traçado um panorama de

condutas  e  ações  a  partir  das  considerações  pautadas  nas  condições  e  características  dos

fenótipos, geográficas, políticas, sexuais e econômicas. 

Trata-se  da  própria  dinâmica  de  fortalecimento  do  capitalismo,  que  concede  aos

europeus uma identidade atrelada ao conceito da capacidade de ser colonizador. Isso porque,

ao  dominar  o  “outro”,  na  América  Latina,  promove-se  a  extração  da  matéria-prima,  a

conversão do “outro” em força de trabalho, e a consequente manutenção do bem-estar do

sistema (QUIJANO, 2002). Nesse sentido Foucault trata de associar o desenvolvimento dos

padrões racistas com a própria colonização:

O racismo vai se desenvolver primo com a colonização, ou seja, com o genocídio
colonizador (…) é o meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder
se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Essa é a
primeira função do racismo: fragmentar, fazer censuras no interior desse contínuo
biológico a que se dirige o biopoder (FOUCAULT, 2005, p. 305).

A  própria  dominação  do  colonizador  é  responsável  por  aprisionar  as  lutas  dos

excluídos  em  um  ciclo  de  fragilidades,  na  medida  em  que  as  noções  do  coletivo  são

enfraquecidas  –  o  que  inviabiliza  eventuais  resistências.   “A  sujeição  e  a  discriminação

ampliam as vulnerabilidades humana e ambiental, com a formação de categorias de pessoas

“menores” e com a asserção da natureza apenas como fonte “infinita” de recursos ambientais”

(ABREU, 2018, p. 135).

Assim, os dominadores apartam os dominados dos sistemas e processos de decisão no

meio  político  e  social,  o  que  promove  a  manutenção  dos  status e  aprofunda  as

vulnerabilidades em razão da “ausência de poder político e econômico” (ABREU, 2018, p.

135).  É  justamente  a  divisão  desigual  do  poder  entre  os  indivíduos  que  condiciona  o

surgimento e continuidade do racismo ambiental. 



Assim, na realidade de colônia, a América Latina sofre com uma série de fatores que

aprofundam a lógica de segregação do meio ambiente e das benesses ambientais. “A pobreza,

o baixo índice de escolaridade, a ausência de políticas públicas protetivas, a baixa renda, a

criminalidade são fatores que maximizam o racismo ambiental” (ABREU; BUSSINGUER,

2017, p. 241). Tudo isso, a partir da dinâmica de racialização, conforme se verifica: 

 

A  ‘racialização’  das  relações  de  poder  entre  as  novas  identidades  sociais  e
geoculturais  foi  o  sustento  e  a  referência  legitimadora  fundamental  do  caráter
eurocentrado  do  padrão  de  poder,  material  e  intersubjetivo.  Ou  seja,  da  sua
colonialidade . Converteu-se,  assim, no mais específico dos elementos do padrão
mundial  do  poder  capitalista  eurocentrado  e  colonial/  moderno  e  atravessou  –
invadindo - cada uma das áreas da existência social do padrão de poder mundial […]
(QUIJANO, 2009, p. 107).

Assim, fica evidenciado o movimento biopolítico quando do processo de colonização

da América Latina, na medida em que adotou-se critérios de razão racial para estabelecimento

do poder entre colonizadores e colonizados. Considera-se, nessa medida, que houve a criação

de uma hierarquia entre comunidades, o que legitimou a intervenção de umas sobre as outras,

a exemplo da reflexão de Foucault (2005, p. 305) no sentido de que “o racismo vai permitir

estabelecer, entre a minha vida e a morte do outro, uma relação que não é uma relação militar

e guerreira de enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico.” O racismo aponta, nesse

sentido, como o legitimador do exercício do biopoder pelo Estado colonizador. 

Assim,  diz-se  que  o  estabelecimento  da  física  dos  poderes  na  América  Latina

colonial  e  pós-colonial  estabeleceu-se  pelo  algoritmo  mais  visível  –  a  cor  das  pessoas  –

contribuindo para uma diferenciação significativa entre os europeus e os “outros”. Isso levou,

inevitavelmente,  a uma dificuldade dos países latinos  de livrar-se do estigma de periferia

colonial  e de desenvolver-se (QUIJANO, 2009) – o que faz com que a questão racial  se

expanda, consolidando uma carreira extensa de vulneráveis a quem se direciona o racismo

ambiental, que se fundamenta sobre a pobreza dos indivíduos e dos países. Acerca da questão,

confirma Abreu, ao dissertar que

O racismo ambiental nos países da América Latina exsurge da classificação social
“racista”  advinda  do  padrão  de  biopoder  capitalista  eurocentrado  e
norteamericanizado que detêm fundo biológico, econômico e ambiental. Os Estados
Constitucionais  latino-americanos  não  atingiram  o  mesmo  patamar
desenvolvimentista e lucrativo da Europa e dos Estados Unidos e não são detentores
do mesmo poder político e econômico internacional em comparação com Estados
desenvolvidos. 
Assim,  o  racismo  ambiental  latino-americano  é  a  forma  discriminatória  de
tratamento internacional com os países da América Latina, em comparativo com as
nações ricas, advinda da tradição de colonialidade exploratória europeia e do modelo



de biopoder capitalista, que caracteriza os povos latinoamericanos como inferiores e
subalternos,  maximizando  as  vulnerabilidades  humana e  ambiental,  ampliando  o
abismo  socioeconômico  e  a  pobreza/  miséria,  ambientando  a  lesão  aos  direitos
fundamentais e a degradação do meio ambiente natural (ABREU, 2018, p. 136). 

No Brasil,  todavia,  a análise acerca do racismo ambiental  se diferencia das demais

exposições,  na  medida  em  que  conserva  um  cunho  mais  socioeconômico.  Isto  é,

diferentemente  dos  Estados  Unidos  da  América,  em que  a  marca  racial  é  extremamente

considerável, o racismo ambiental brasileiro se consolida e justifica na negação da renda – o

que aflige indígenas, negros, mas também mulheres, LGBTs e pessoas em sofrimento mental,

principalmente, independente da cor. Isto é, no Brasil, os pobres – em geral – sofrem com a

negação dos recursos, qualidade e segurança ambiental. É nesse sentido que Abreu leciona:

O racismo ambiental verde-amarelo permite o tratamento discriminatório e desigual
entre os cidadãos brasileiros a partir de elementos ambientais e socioeconômicos. Às
vítimas de racismo ambiental  falta  poder político para que seus interesses  sejam
considerados e respeitados. A resistência para lutar é mitigada pela vulnerabilidade,
por isto, é imprescindível o descortinar do problema do racismo ambiental e a defesa
em prol de suas vítimas (ABREU, 2018, p. 138). 

Para a autora supra (2018), a questão do racismo ambiental brasileiro poder ser bem

exemplificada em dois exemplos. O primeiro deles é o caso da utilização do corante caramelo

IV pela indústria de bebidas. Isso porque, enquanto o produto não é utilizado nos países da

Europa  e  Estados  Unidos  da  América,  o  mesmo  empreendimento  utiliza-o  no  Brasil.  O

segundo exemplo diz respeito à indisponibilidade de água potável para as pessoas do nordeste

do país – que também denota o racismo ambiental,  no tocante a inexistência  de políticas

públicas (ou a falta de interesse) para resolução do entrave naquela região. 

Ademais, a pesquisa ainda se interessa em apontar que no Brasil a criação de “zonas

de sacrifício” não é uma realidade turva, e reflete de forma significativa o racismo ambiental.

Isso porque são instituídas áreas para instalação de empreendimento potencialmente lesivos

nas regiões onde se concentram as populações de menor renda (que, não coincidentemente, é

constituída, em maioria, por negros, mulheres e outros vulneráveis) (VIÉGAS, 2017). Assim,

barragens de rejeitos, indústrias de tóxicos e outros empreendimentos que representam risco –

sobretudo no caso de sinistros – são instalados nestas regiões periféricas, onde encontram-se

os “indivíduos periféricos”. Constrói-se a hierarquização com base nas diferenças. 

Isso se justifica pelo próprio fundo biopolítico do racismo ambiental, na medida em

que  o  Estado  e  o  próprio  sistema  se  incumbem  de  valorar  as  vidas  dos  seres,  traçando

panoramas entre aqueles que merecem morrer – ou, ao menos, podem assumir o risco da



morte. Assim, diz-se que negros, mulheres, LGBTs, pessoas em sofrimento mental e outros

vulneráveis são constantemente inseridos nas zonas de sacrifício, como corpos passíveis da

morte – vez que não conservam valor em si mesmos, apenas existem. 

Assim,  o  racismo  ambiental  brasileiro  é  sustentado  em  uma  série  de  injustiças

socioeconômicas, e não somente raciais. Dessa forma, justifica-se a utilização da expressão

“racismo” em razão da gênese das injustiças a que se refere, vez que se pautam na noção de

uma inferioridade biológica do povo latino-americano e brasileiro. Nesse sentido, conforme

leciona  Dussel  (2003),  pensar  soluções  para  o  racismo  ambiental  brasileiro  extrapola  a

superação do racismo em si, mas passa também pela libertação do machismo, LGBTfobia e

demais formas de discriminação. Isso, inclusive, se justifica na noção de que o meio ambiente

é  uma  “estrutura  sócio-ecológica  holística  que  internaliza  as  bases  ecológicas  da

sustentabilidade e as condições sociais de equidade e democracia” (LEFF, 2003, p. 31). 

Não obstante, é de se observar que o processo de rompimento com as perspectivas de

racismo e injustiça (social e ambiental) podem ser dificultadas em razão do desenvolvimento

de um novo padrão capitalista. Assim, alterando-se as circunstâncias que possibilitaram uma

análise biopolítica da questão suscitada, também alteram-se os centros de discussão. 

3.3 A Tanatopolítica do racismo ambiental

Nesse ponto, é preciso reconhecer as limitações de Foucault com relação à análise da

periferia  do  capitalismo.  Acerca  dessa  questão,  Losurdo  (2011,  p.  229)  já  pontuou  que

“Foucault não dedica nenhuma atenção à história dos povos coloniais ou de origem colonial”.

Assim,  o  pensamento  acerca  do  biopoder  e  da  biopolítica  pouca  serventia  teria  para  as

constatações  finais  e  conclusivas  da  questão  do  racismo  ambiental  no  Brasil  e  América

Latina. 

Não obstante, a pesquisa não pode concordar absolutamente com a crítica de Losurdo

(2011),  sobretudo porque é  fundamentada  nas  considerações  tecidas  ao longo da obra  de

Foucault.  Ao contrário,  a  perspectiva  adotada  pelo  estudo  é  de  que  a  lógica  de  poderes

desenvolvida por Michel  Foucault  embasa todo o raciocínio acerca  da gênese do racismo

ambiental, mas não foi desenvolvida a tempo das constatações acerca dos novos momentos da

sociedade e do capitalismo – de forma que está incompleta, mas não superada. 

Nesse mesmo sentido litigam Pessanha e Nacimento (2018, p. 173) ao pontuarem que

“embora a utilização das categorias de biopoder e biopolítica sejam úteis, não são suficientes

para  pensar  a  experiência  de  nosso  país”.  Isso  porque,  segundo  os  autores  supra,  o



desenvolvimento da biopolítica nos países que embasaram o estudo de Foucault foi marcado

pelo afrouxamento de um suplício que ainda é notado pela população do eixo Sul do planeta. 

Ora, conforme o pensamento foucaultiano, a demanda do início e meio do capitalismo

fez necessária a construção de corpos dóceis perante a política e úteis perante a produção.

Diz-se em um paralelismo histórico, de um lado a sociedade disciplinar e de outro a sociedade

de classes (BIDET, 2014). 

Assim, o capitalismo tratou de inserir os corpos vulneráveis na “maquinaria de poder

que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe” (FOUCAULT, 2009, p. 133). Isso, note-se,

tem o objetivo de resultar em indivíduos capazes de produzir mercadorias – o que se consegue

por meio dos quartéis, prisões, escolas, entre outras instituições pautadas na disciplina. Nesse

ponto do capitalismo – que necessitava da força de produção – o interesse era no corpo em

plena vida e atividade, de forma que “o poder disciplinar não é um poder de morte, mas um

poder de vida, cuja função não é matar, mas operar a imposição da vida” (HILÁRIO, 2016, p.

199).

A partir dos anos 1970, com as inflexões do capitalismo e o desenvolvimento de crises

político-econômicas, houve uma alteração no comportamento dos poderes na sociedade que

continuaram  não  sendo,  necessariamente,  repressivos  –  mas  que  se  centrou  em  outros

interesses.  Os  governos  assumiram  grande  parte  das  ações  para  controle  de  ações,  cujo

resultado foi a produção de vida e coletividades, “uma biopolítica da população” (HILÁRIO,

2016, p. 201). 

Parece-me, com efeito, que através da crise econômica atual e das grandes oposições
e conflitos que se desenham entre nações ricas e pobres, pode-se ver o nascimento
de uma crise de governo. Por governo, entendo o conjunto das instituições e práticas
através das quais se guiam os homens desde a administração até a educação. É esse
conjunto de procedimentos, de técnicas, de métodos que garante a orientação dos
homens, uns pelos outros, que me parece em crise hoje, tanto no mundo ocidental
como no mundo socialista (FOUCAULT, 2010, p. 345). 

Se o poder soberano se incumbia de produzir a potência de morte, o biopoder garantiu

a  gestão  da  vida  individual  e  a  biopolítica  tratou  de  se  promover  “recoberta  pela

administração  dos  corpos  e  pela  gestão  calculista  da  vida”  (FOUCAULT,  2015,  p.  150).

Hilberg (2005) bem pontua essas transformações ao se utilizar do exemplo dos judeus – cuja

discriminação ao longo da história se consolida na própria noção de raça. 

A potência de morte do poder soberano fez com que a política de Roma do século IX

ditasse a necessidade de conversão do povo judeu ao cristianismo, sob pena de perda da vida.

Por sua vez, entre os séculos XIII e XVI os judeus passaram a ser expulsos da Inglaterra,



França e Espanha, em uma didática pautada no biopoder – a exclusão do corpo que não é

interessante ao sistema. Essa realidade, importa frisar, foi prejudicial à lógica dos poderes. 

Isso porque, os judeus convertidos pelo cristianismo poderiam adotar o manto cristão e

dar prosseguimento em suas práticas judaicas. Por outro lado, os judeus expulsos da Europa

poderiam retornar a estas terras, eventualmente. Nesse sentido, foi necessária a transformação

da física dos poderes para uma solução definitiva – o que foi completado pelo terceiro reich,

com a eliminação dos judeus e a produção de uma política de morte (HILBERG, 2005). 

O que  se diz,  portanto,  é  que,  a  partir  do momento  em que os  corpos  se  tornam

dispensáveis para a lógica de produção do capitalismo – uma vez que o sistema encontrou

meios próprios e novos para sua sobrevivência – as relações de poder se alteram (LEGRAND,

2004). É acerca desse novo momento que Achille Mbembe denominará tanatopolítica. Para

que sejam contextualizados os saberes do referido autor, importam considerações acerca de

sua vida e obra, quais sejam:

Nascido  em  1957  nos  Camarões,  Achille  Mbmebe  é  um historiador  e  cientista
político cuja obra possui bastante relação com o chamado pensamento pós-colonial.
Em 1982, chegou em Paris para estudar História e Ciência Política na Universidade
de  Sorbonne,  doutorando-se  em  História  em  1989.  Publicou  alguns  artigos  em
jornais, como no  Le monde diplomatique.  Publicou o livro  De la poscolinie: essai
sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, em 1999. Foi convidado
para ser secretário-executivo do Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Ciências  Sociais  na  África  (CODESRIA).  Em  2001,  tornou-se  diretor  de
investigação do Witwatersrand Institute of Social and Economic Research, situado
em Johannesburgo. Em resumo: Mmembe é um intelectual público cuja obra está
em pleno vapor (HILÁRIO, 2016, p. 203).

É  justamente  do  valor  agregado  na  obra  de  Mbembe  (2012)  que  se  verifica  a

pertinência de abordar a questão da tanatopolítica (ou necropolítica) como um novo padrão de

contextualização do racismo ambiental  – uma vez que permite conclusões mais completas

acerca  da  movimentação  sistêmica  de  extermínio  dos  corpos  vulneráveis  na  periferia  do

capitalismo. A partir desse conceito é possível estabelecer o debate acerca dos fundamentos

da política pós-moderna, que se estabelece entre as noções de soberania e negação de direitos,

e violência e direito (MAC GREGOR, 2013). Acerca do conceito, Mbembe (2012, p. 132)

dispõe:

O termo “necropolítica” o usei, pela primeira vez, em um artigo que foi publicado na
Cultura  Publica,  em 2003  (...)  havia  escrito  o  artigo  após  o  9/11,  enquanto  os
Estados Unidos e seus aliados  desencadearam a guerra  contra o terror  que  logo
resultaria  em forma renovadas  de  ocupação  militar  de  terras  distantes  e  em sua
maioria  não-ocidentais  (...).  Antes  do  9/11  vários  acadêmicos  e  pensadores
buscavam novos vocabulários e tentavam aproveitar novos recursos críticos com o



objetivo de dar contas do que deveríamos chamar “as depredações da globalização
neoliberal”.  Eu diria  que isto  começou muito antes  do 9/11 e que tomou muito
impulso em seu despertar.  Então, “as depredações da globalização neoliberal”,  as
formas  de  violência  que  implica,  inclusive,  a  privatização  da  esfera  pública,  o
fortalecimento do estado, e mais além sua reestruturação econômica e política pelo
capital global. 

Assim, a partir dessa questão é possível afirmar que a tanatopolítica se incumbe de

assegurar – de forma sistêmica, e por vias institucionais – a “destruição material dos corpos e

populações humanas julgadas como descartáveis e supérfluos” (MBEMBE, 2012, p.  135).

Isso  porque,  se  outrora  esses  corpos  vulneráveis  eram  úteis  ao  capitalismo  (e  a  própria

construção das vulnerabilidades eram forma de manutenção do sistema), agora estes corpos

são dispensáveis, uma vez que podem ser substituídos por máquinas, por exemplo. 

Trata-se do que Ogilvie (2012) chama de “l’homme jetable”8, “cuja força de trabalho

já não é mais necessária ao modo de reprodução do capital em sua fase atual” (HILÁRIO,

2016, p. 205), de forma que “converte-se em portador de uma vida mutável” (HILÁRIO,

2016, p. 205). Diz-se que estes corpos perdem o valor (AGAMBEN, 2010), uma vez que

estão desconectados do circuito sistêmico de fornecimento de mão de obra e força de trabalho.

Cria-se a zoè, que é a “vida nua”, ou seja, um cenário de desproteção de determinados

corpos que passam a não conservar valor, em condição de uma “não-vida” e de uma “não-

existência. Assim, estes indivíduos vulneráveis são submetidos a realidades de exceção e de

negação da dignidade. E é justamente a instituição da “vida nua” que marcará a transição

entre a biopolítica para a tanatopolítica, conforme leciona Hilário. 

A “vida nua”, desprovida de qualquer valor de troca, tal qual o judeu no campo de
concentração reduzido a zero e despojado de todos seus valores de uso “brincos,
roupas,  sapatos,  joias,  etc),  assinala  o  ponto  em  que  a  biopolítica  converte-se
necessariamente em tanatopolítica (HILÁRIO, 2016, p. 205). 

No Brasil,  essa transição pode ser bem exemplificada quando invocados os termos

históricos da escravidão. Ali, os traços da biopolítica se faziam bem delineados, na medida em

que o homem negro conservava pouco ou nenhum valor enquanto indivíduo, servindo tão

somente para satisfazer aos caprichos dos seus senhores. Dessa forma, verifica-se que aqueles

corpos conservavam valor único para atender às demandas do capitalismo. 

Assim,  pelo  lugar  no  mundo  enquanto  instrumentos  de  produção  para  o  sistema,

justifica-se a preocupação pela cristianização dos corpos não-negros, apesar das considerações

eugênicas acerca da ausência de almas nos humanos “não-brancos”. Isto é, a desvalorização

8  O homem supérfluo. 



da condição negra  era  paralela  ao estabelecimento  do controle  de suas  crenças,  cultura  e

modos de agir e viver. 

A partir da ascensão da “vida nua”, aliada a uma nova fase do sistema capitalista –

menos  dependente  da  força  de  trabalho  humana  –  os  corpos  negros  deixaram  de  ser

desvalorizados e passaram a ser desconsiderados. Nesse sentido, afrouxam-se os domínios

sobre a vida para a produção do extermínio desses indivíduos - que bem se exemplifica pelo

genocídio  da  população  negra  no  Brasil  pelos  agentes  de  segurança  pública,  ou  pela

concentração desses indivíduos em áreas de extremo risco (BARRETO, 2010). 

O mesmo se verifica com as mulheres, LGBTs e corpos em sofrimento mental, por

exemplo. Se outrora tratavam-se de corpos docilizados para o serviço doméstico e familiar,

medicalizados e internados para o papel servil dentro dos hospitais – respectivamente – agora

tratam-se de corpos extermináveis, por ação direta ou indireta das instituições. A máxima da

biopolítica de “fazer viver e deixar morrer” é alterada para o “fazer morrer” aquele que não

mais  atende  aos  interesses  daqueles  que  detém  o  domínio  entre  a  vida  e  a  morte

(PESSANHA, NASCIMENTO, 2018). 

Assim,  o extermínio  dos  vulneráveis  nos  países  do eixo Sul  –  importando mais  à

pesquisa o Brasil -, seja pela polícia, pela ausência de políticas públicas ou pela criação e

permissão  de  um  caos  ambiental  que  afeta  mais  significativamente  esses  indivíduos,

demonstra  bem  a  trilha  que  é  traçada  para  a  barbárie.  Trata-se  de  uma  nova  fase  do

capitalismo, constituindo “o próprio modo de ser” (CARDOSO, 2018, p. 955). 

No capitalismo da atualidade da barbárie,  marcado pelas  ruínas  das derrotas  das
revoluções, a exclusão de milhões de seres humanos dessa esfera do mundo social
cria formas de sociabilidade em decomposição, como o desemprego estrutural e a
criminalidade, por exemplo que, definitivamente, não podem ser vistos como uma
anomia.  Por  essa  razão,  esses  fenômenos  que desvelam a própria  verdade  dessa
sociedade – a de ser um estrutura social amparada por um aparato de exclusão por
meio da violência – devem ser levados em consideração na análise e criação do novo
poder  espiritual.  Igualmente,  velhas  formas  de  opressão,  como  a  discriminação
racial e os privilégios de gênero, que embora sua origem transcenda essa sociedade
devem ser superadas para que de fato se possa presenciar uma nova fundação da
vida social -, ressurgem nestes tempos como força inaudita (MENEGAT, 2006, p.
41).

Isso  é  verificado  em  razão  dos  limites  internos  do  capitalismo  após  a  terceira

revolução tecnocientífica, que levou o sistema à incapacidade de incorporar força de trabalho

para  produção.  Assim,  constitui-se  uma  massa  excedente  sem  perspectivas  de  aceitação

sistêmica. Sobre isso, bem leciona Cardoso:



Acontece que quando há o aumento da produtividade, a capacidade do capitalismo
absorver trabalho produtor de valor se reduz, e a força de trabalho disponível torna-
se  cada  vez  mais  desnecessária,  causando  o  desemprego,  subempregos,  sujeitos
supérfluos, massa sobrante crescente, reconfigurando o exército industrial de reserva
que vai mudar sua composição interna – o capital vai precisar de um pequeno núcleo
de  trabalhadores  muito  qualificados,  em alguns  momentos  emprega  um número
maior e o que sobra é um grande número de massas humanas. O resultado desse
processo será a crise e o colapso do sistema (CARDOSO, 2018, p. 954). 

   

Assim, considerando-se a impossibilidade de que o capitalismo continue existindo sem

a crise – “o capitalismo é a crise” (CARDOSO, 2018, p. 956) – diz-se que sua forma de

sobrevivência é pela  produção da destruição,  da morte e da barbárie em si.  A criação de

desigualdades,  aprofundamento  de  vulnerabilidades  e  opressões  e  o  extermínio  de  corpos

“desinteressantes” se constitui como um projeto de sociedade do capital. A própria produção

do colapso ambiental como instrumento de concretização da barbárie é de interesse do sistema

(MÉZSAROS, 2005). A morte dos vulneráveis é

o instrumento do Estado para o controle e eliminação física das massas sobrantes. É
nesse sentido, que a lógica do capital se expressa na questão racial [por exemplo]; o
genocídio é uma solução para controlar e eliminar uma massa sem função. Desde a
década de 70 o genocídio está cada vez mais em curso, e este processo genocida já
foi visto no mundo inteiro (CARDOSO, 2018, p. 957). 

 

É essa constatação que permite afirmar que o “capitalismo é genocida” (CARDOSO,

2018,  p.  957)  e  que o genocídio  – esta  política  da morte  – já  incorporou os  padrões  da

sociedade, impregnando todos os cenários em que os vulneráveis se incluem – inclusive os

espaços ambientais. Dessa forma, o racismo ambiental e a produção de mortes por meio da

exposição  a  riscos  e  negação  de  benesses  ambientais  é  um  instrumento  do  capital  para

concretizar a estima genocida. 

No  cenário  do  racismo  ambiental,  a  necropolítica  ganha  sentido  pela  distribuição

desigual dos riscos como forma de provocar a morte. A simples presença do risco ampliado

da  morte  para  determinados  indivíduos  é  bastante  para  instituir  o  estado  de  violência

permanente, “um mundo de violência em que o soberano é aquele que é como se não fosse a

morte” (MBEMBE, 2011, p. 137). Nesse ponto, o estado de exceção da produção da morte se

normaliza e passa a ser um estado de naturalidade. 

A  necropolítica  se  consubstancia  nas  questões  ambientais  por  meio  de  inúmeros

cenários. A própria produção da pobreza – por meio da não incorporação dos vulneráveis pelo

capital e criação de massas sobrantes – e a alta dos valores imobiliários nos melhores espaços



das cidades (os espaços seguros) (SILVA, 2003) é responsável por levar os corpos “matáveis”

às periferias e zonas de risco ambiental. 

Nos estados do Brasil, o que se verifica é que as áreas catalogadas pela Defesa Civil como

zonas de risco são ocupadas por populações constituídas em média superior a 75% (setenta e

cinco por cento) por negros.  No Estado de Minas Gerais,  essa média está acima de 77%

(setenta e sete por cento) e, em algumas cidades as médias ultrapassam 70% (setenta por

cento) (BARRETO, 2010). É o que se confirma, por exemplo, do levantamento populacional

e étnico realizado pela Defesa Civil de Juiz de Fora – que promoveu a pesquisa a partir do

preenchimento  do  formulário  sobre  características  raciais  pelos  próprios  entrevistadores,

quando da pesquisa:

Tabela 1

Levantamento populacional e étnico nas áreas de risco físico em Juiz de Fora – MG.

Maio/Junho de 2010.

Bairros Quantidade de moradores Pretos/Pardos (%)

Bela Aurora 532 89,1

Bonfim 826 75,7

Bairros Quantidade de moradores Pretos/Pardos (%)

Borboleta 199 78,4

Borboleta 236 42,1

Carlos Chagas 190 67,2

Cidade do Sol 155 45,2

Cruzeiro do Sul 463 83,1

Dom Bosco 1745 72,1

Dom Bosco 1499 91,9



Esplanada 569 60,8

Estrada União 88 86,1

Fazenda do Yugo (Boto) 398 61,6

Fazenda do Yugo (Grota) 241 69,2

Filgueiras 353 84,7

Granjas Bethânia 90 80,6

Granjas Bethânia 593 82,5

Jardim Casa Blanca 523 73,5

Jardim da Lua 1592 74,3

Jardim de Alá 450 74,6

Jóquei Clube 1172 47,5

Ladeira 541 50,3

Linhares 1319 79,9

Marumbi 1581 48,2

Marumbi 856 44,8

Milho Branco 101 81,8

N S de Lourdes 877 62,5

Olavo Costa 4074 74,1



Parque Guarani 1099 63,4

Parque Guaruá 1408 83,5

Parque Independência 300 83,3

Santa Cecília 1476 100

Santa Cruz 898 41,7

Santa Efigênia 295 64,1

Santa Luzia 1173 42,1

Santa Rita 3019 76,5

Santa Rita 2233 76,7

Santos Anjos 100 63,2

São Bernardo 94 100

São Geraldo 176 73,7

Três Moinhos 768 64,4

Vila Alpina 1309 56,3

Vila São Damião 375 92,7

TOTAL 35986 70,5

Fonte: Defesa Civil de Juiz de Fora – MF, Julho 2010.

Da tabela acima, se extrai que dos 42 (quarenta e dois) bairros em zonas de risco da

cidade de Juiz de Fora, apenas 7 apresentavam um perfil de habitantes pardos/negros inferior

a 50% (cinquenta por centro). Ou seja, 83,4% dos bairros da cidade inseridos em risco físico



são majoritariamente negros – o que referenda a tendência explicitada, no sentido de que os

indivíduos “não-brancos” são “empurrados” para estas zonas de sacrifício para o resultado de

uma política de morte.

Em nível nacional, a concentração de pretos/pardos também se faz maior nas regiões

mais pobres e frágeis do país, o que demonstra a movimentação sistêmica de não inclusão

destes corpos na lógica de produção. Não coincidentemente, tratam-se também das regiões

mais  vulneráveis  ambientalmente  (RABELO,  2016),  sobretudo  em razão  da  crise  hídrica

vivida no Nordeste brasileiro. Essa é a realidade que se verifica do mapa racial do país:

Ilustração 1 - Mapa racial do Brasil

Referência:
http://patadata.org/maparacial/  

Em níveis municipais, essa mesma realidade se repete. É o exemplo da cidade de Belo

Horizonte, que tem a maior concentração de brancos no centro e região sul do município,

onde os riscos ambientais  são menores,  em razão da maior  infraestrutura.  Por outro lado,

quanto mais a norte e em direção às periferias (como é o caso da cidade de Contagem, na

região metropolitana), mais parda/negra tende a ser a população. É o que se verifica: 

http://patadata.org/maparacial/


Ilustração 2 - Mapa racial da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana

Referência:
http://patadata.org/maparacial/  

Ainda em Belo Horizonte,  toda  a  região  dentro da  linha vermelha  (abaixo)  – que

representa o traçado da Avenida do Contorno, responsável por delimitar os limites do centro

da capital mineira, região de maior valorização – é ocupada por pontos azuis, que representam

a população branca,  com exceções  insignificantes  de pontos  verdes  (pardos)  e  vermelhos

(pretos):

Ilustração 3 - Mapa racial do centro da cidade de Belo Horizonte, na região da Avenida do Contorno.

http://patadata.org/maparacial/


Referência: http://patadata.org/maparacial/

Por  outro  lado,  a  análise  do  bairro  Venda  Nova  (traçado  em vermelho  no  mapa

abaixo),  no extremo norte de Belo Horizonte – nos limites com os municípios periféricos

Justinópolis e Ribeirão das Neves – apresenta majoritariamente população parda/negra. Da

mesma forma,  repetindo-se  os  padrões  já  dissertados,  trata-se  de  área  de  vulnerabilidade

ambiental,  segundo  os  relatórios  da  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  –

SUDECAP (2017), sobretudo em razão das enchentes provocadas pela sobrecarga do Córrego

Vilarinho e seus afluentes. 

Ilustração 4 Mapa racial da região de Venda Nova, no extremo norte de Belo Horizonte.

Referência: http://patadata.org/
maparacial/  

Ademais,  a  pesquisa  se  preocupou  em  utilizar  as  imagens  do  mapa  racial

disponibilizado no patada.org para realizar a sobreposição da constituição urbana e identificar

as vilas e favelas na cidade de Belo Horizonte – como forma de confirmar que a população

dos aglomerados urbanos é, majoritariamente parda/negra. É o que se confirma da referência

das quatro principais vilas/favelas do Município supra: 

Ilustração 5 Mapa racial do Município de Belo Horizonte, com identificação das Vilas/Favelas.

http://patadata.org/maparacial/
http://patadata.org/maparacial/
http://patadata.org/maparacial/
http://patadata.org/maparacial/
http://patadata.org/maparacial/


Referência da imagem: http://patadata.org/maparacial/  9

Ainda importa ressaltar  que as vulnerabilidades ambientais  nestes aglomerados são

inúmeras.  Isso  porque  são  constituídos  sobre  encostas  que  representam  risco  de

desmoronamento, além de – muitas vezes – ocuparem áreas de preservação permanente, na

margem de inundação dos rios e córregos, como é o caso do Aglomerado da Serra – objeto de

discussão no Processo Administrativo nº. 0024.17.015.759-8, do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais. 

Essa realidade se repete quando as vulnerabilidades humanas em questão são o gênero

e a sexualidade. Isso porque mulheres e LGBTQI+ são indivíduos que, assim como os negros,

são mais propensos à pobreza – em razão do desinteresse sistêmico na incorporação como

força produtiva. Assim, esses corpos também acabam direcionados aos espaços periféricos de

risco. 

O relatório da CEPAL (2014) aponta que a taxa de desemprego entre as mulheres é de

19,4%, enquanto a taxa de desemprego entre homens é de 9,9% - mesmo que o tempo de

qualificação dessas mulheres seja superior ao dos homens, chegando a 10,6 anos. O mesmo se

aplica no caso dos LGBTQI+ que não vivem sua condição sexual e/ou de transexualidade em

anonimato. Conforme pesquisa, 77,4% desses indivíduos nunca trabalhou com a carteira de

trabalho assinada (MENEZES et al, 2018).

9 17 de julho de 2019.

http://patadata.org/maparacial/


Acerca dessa realidade,  novamente o Município de Belo Horizonte é utilizado pela

pesquisa para referendar o apontamento. Conforme o senso socioeconômico realizado pela

Prefeitura  Municipal,  as  mulheres  representam  65,9%  dos  indivíduos  fora  da  força  de

trabalho,  constituindo  também  56,7%  de  desocupados  na  cidade,  conforme  se  nota  dos

gráficos abaixo:

Gráfico 1

Indicadores de homens e mulheres no mercado de trabalho na cidade de Belo Horizonte

 

Fonte: PNAD, 2017: RAIS.
https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores10 

Nesse sentido, o que se verifica é que as vulnerabilidades humanas – ligadas a cor,

etnia,  gênero,  sexualidade  e  condição  mental  –  são  fatores  que  resultam  também  nas

vulnerabilidades ambientais. Isso porque trata-se de indivíduos não incorporados pelo sistema

capitalista, de forma que se tornam pessoas pobres – sem condições de sustentarem padrões

de dignidade na realidade do capital. 

10 17 de julho de 2019.

https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores


O  caminho  traçado  para  a  barbárie  –  e  aprofundado  pela  pobreza  –  leva  estes

indivíduos ao epicentro da tanatopolítica, de forma que se tornam alvos de uma lógica de

extermínio  direto  e  indireto,  vez  que  não  passam  de  uma  massa  excedente  frente  as

necessidades do sistema. Assim, são levados às zonas de risco ambiental – que são também os

locais mais pobres – de forma que a exposição ao perigo amplificado é suficiente para gerar a

eliminação dos corpos. 

Se não pelas altas taxas de criminalidade, pelo genocídio por parte dos agentes de

segurança  pública,  pela  fome  ou  doenças,  estes  corpos  serão  eliminados  nos

desmoronamentos, nas enchentes, nos deslizamentos de terra,  nos incêndios, nos acidentes

industriais,  nos  rompimentos  de barragens.  Isso porque são corpos matáveis  inseridos  em

zonas de sacrifício – locais onde o Poder Público, o Poder Econômico e a lógica sistêmica

assumem os maiores riscos, tendo em vista que os danos decorrentes de eventuais acidentes e

catástrofes pouco valor simbolizará. 

Ora,  o  ambiente  de  pobreza  que  ali  se  estabelece  pouco  agrega  para  a  lógica

utilitarista do capital,  vez que inútil à produção de riquezas pelo fornecimento de matéria-

prima – uma natureza imprestável como ambiente para transformação. No mesmo sentido, os

indivíduos  que  ali  se  encontram pouco –  ou  nenhum – valor  agregam na  perspectiva  do

capitalismo: são “não-seres”, os “outros”. Assim, sendo o capital genocida, são devastados os

corpos negros, das mulheres, das LGBTs, corpos em sofrimento mental, que conservam em si

um ponto em comum: a pobreza.

Nesse ponto, a discussão acerca de um racismo ambiental (que também abarca as

questões de gênero,  sexualidade  e saúde mental,  em razão da mesma gênese pautada nas

noções de superioridade e inferioridade biológica entre seres) se confunde e funde com as

questões de (in)justiça ambiental. Isso porque a possibilidade da morte e extermínio desses

corpos se dá, em um primeiro momento, pela condição que acompanha a existência – o “ser

negro”, o“ser-mulher”, o “ser-LGBT”, o “ser-em sofrimento mental” -, mas a consolidação da

tanatopolítica só se dá quando estes corpos são também corpos pobres. 

Diz-se que a pobreza desnuda os corpos vulneráveis para morte, entregando-os em

banquete de carne e sangue. E, não por coincidência, estes corpos desnudados são aqueles que

historicamente sofrem as opressões de uma sociedade construída sobre o paradigma de um

homo  predator,  que  aprofunda  todo  o  preconceito  e  discriminação  a  partir  da  lógica  de

dominação do mais forte sobre o mais fraco, do mais rico sobre o mais pobre, do homem

sobre a natureza. 



A essência do capital em crise realçou todo o traço de barbaridade na humanidade,

como forma de sobrevivência dos padrões desta era. Os indivíduos escravizáveis e utilizáveis

para  a  produção  de  valores  sistêmicos  e  pessoais  perderam  o  valor  na  utilidade  que

conservavam, agora são elimináveis. As tecnologias e métodos para estas mortes são amplos,

bem como vasta a carne passível de destruição. Atual se faz a política da morte: consumado

está, portanto, o sacrifício.

4 A BIO-NECROPOLÍTICA DA TRAGÉDIA-CRIME EM BRUMADINHO/MG

Na América Latina, o uso de metais – como ouro – era comum entre o originários,

que os utilizam em suas vestes e inúmeras cerimônias, sobretudo em uma perspectiva andina

(GALEANO,  2017).  Não  obstante,  o  desenvolvimento  da  atividade  minerária  como

instrumento para produção de capital iniciou-se no Brasil tão somente com o período colonial,

após  a  invasão  europeia.  A  partir  daquele  momento,  sobretudo  com  as  Ordenações

Manuelinas,  uma nova dinâmica  de  utilização  foi  implantada  na  sociedade ao  Sul  que  –

conforme  se  verificou  no  primeiro  capítulo  –  até  aquele  momento  conservava  um

relacionamento sustentável e harmonioso com a natureza, em razão de uma ética ambiental de

alteridade.

Assim,  a  atividade  portuguesa  em solo  brasileiro  foi  regulamentada  de  forma  a

permitir à Coroa o acesso e posse aos metais da colônia, sem o comprometimento com a

preservação  das  culturas  que  ali  foram  construídas  outrora  (TEIXEIRA,  1993).  Em  um

primeiro momento, as demandas relativas aos produtos da mineração se limitavam a argila,

cascalho e areia – com uma extração que demandava a mão de obra escrava, em razão da

inexistência de outras tecnologias que potencializassem a retirada dos materiais das minas

(TEIXEIRA, 1993).

Os  primeiros  garimpos  foram  desenvolvidos  no  Estado  de  São  Paulo,  com

significativo  desenvolvimento  também  em  Minas  Gerais  –  o  grande  polo  minerário.  A

atividade era realizada com o auxílio de pás e pólvora para detonação de rochas maiores, com

abertura de galerias para facilitar o transporte por carrinhos de mão ou carroças de tração

animal (DARCY, 2002). O que se verifica, portanto, é que animais humanos e não-humanos

já tinham sua condição de dignidade descartada pelo capital,  com conversão em força de

trabalho – confirmando o que outrora lecionou Marx (2017) acerca da apropriação das vidas

para geração de riquezas.



 A sofisticação das minas ocorreu tão somente no século XIX, após a independência

do Brasil. Isso porque a demanda de produtividade foi ampliada – sobretudo as demandas por

ouro. Ademais, também se iniciou a exploração do carvão, sobretudo pelos ingleses instalados

no território brasileiro,  na região do Rio Grande do Sul,  e a exploração de manganês no

quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais (TEIXEIRA, 1993).

As demandas minerais do desenvolvimento industrial do século XX alavancaram o

desenvolvimento  tecnológico nas  minas  (VERSIANI,  1990),  o  que – aliado às  realidades

desencadeadas pela Segunda Guerra Mundial – contribuiu para a criação da Companhia Vale

do Rio Doce (hoje, Vale S.A.), em 1942. Os interesses da mineração foram incluídos na esfera

estatal, com novas perspectivas econômicas para o Brasil (VALE, 2012) e o aprofundamento

de uma dinâmica de poderes aplicada à mineração.

No Brasil, é de se pontuar que a atividade minerária é causa de inúmeros conflitos,

como  a  disputa  do  capital  por  terras  pertencentes  a  indígenas,  quilombolas,  populações

ribeirinhas e a forma predatória de apropriação dos bens minerais (FERNANDES, 2016).

Além  destes,  existem,  ainda,  populações  para  as  quais  os  conflitos  têm  um
componente de valores decorrentes de interesses e saberes divergentes sobre o que é
desenvolvimento, a exemplo daqueles que envolvem áreas com grande patrimônio
natural,  produção  tradicional  ou  extrativista  agrícola,  ou  atividade  turística.  Em
muitos  desses  territórios,  a  população  pleiteia  a  preservação  da  natureza  e  a
interrupção de atividades econômicas que colidem com suas práticas ancestrais e
culturais, de ocupação e uso do território. Neste contexto, a atividade mineral tem
sido, crescentemente, percebida como invasiva e ameaçadora à qualidade de vida
(FERNANDES, 2016, p. 68).

Nesse  ponto,  sobretudo  de  disputas  socioambientais,  impera  ressaltar  a  bio-

necropolítica  envolvida  na  atividade  minerária.  Isso  porque  o  poder  biopolítico  das

mineradoras se sobrepõe às tradições e perspectivas dos vulneráveis sociais, determinando

novos modos de  vida – ao  mesmo tempo em que promove-se um estado de insegurança

ambiental  que  torna  iminente  a  consolidação  do  risco  em  desastre.  A biopolítica,  nesse

sentido, é exercida a partir das remoções (na forma de um controle mais agressivo e direto) e

da  implantação  de  programas  de  responsabilidade  social  que  influenciam a  crítica  social

(PENIDO, 2018). É o que se confirma do trecho:

verifica-se  a  utilização  tanto  de  técnicas  “hard  power”,  com  militarizações  e
remoções, amparadas pela histórica aliança entre os setores econômicos e o Estado,
e  “soft  power”,  com  programas  de  responsabilidade  social  empresarial  e  ações
compensatórias  e  mitigatórias.  As  técnicas  “soft  power”  agem  no  plano  das
subjetividades coletivas, enredando a crítica social e incorporando-a pro domo sua, a
fim de  controlar  e  gerir  o  “risco  social”,  favorecendo  a  aceitação  dos  danos,  a



naturalização da “lógica do sacrifício” e a adequação dos territórios às necessidades
do capital extrativo (PENIDO, 2018, p. 41).

Segundo a autora supramencionada (2018), o controle biopolítico e a condução dos

comportamentos e pensamentos da população podem ser bem exemplificados por meio do

movimento  “Justiça  sim,  desemprego  não”,  na  cidade  de  Mariana/MG.  Naquela  cidade,

apesar  do rompimento da barragem de rejeitos  da mineradora Samarco.  Ou seja,  há uma

relativização dos riscos da atividade minerária para garantia de geração de empregos que

atenda a própria população, de forma que diz-se que a biopolítica – consubstanciada em ações

para  controle  de  ações  de  massas  –  resulta  na  própria  incorporação  necropolítica  pelas

comunidades que eventualmente sejam atingidas.

Inclusive,  uma  pesquisa  do  Prismma  (2018)  constatou  que  89,8%  dos  atingidos

humanos  pelo  rompimento  da  barragem  na  cidade  de  Mariana  já  sofreram  situações  de

preconceito em razão de a eles ser atribuído o desemprego gerado pelas limitações impostas à

empresa Samarco.  Note-se que não se nega a importância  da atividade minerária para os

Municípios,  Estados  e  população  em  geral  –  muito  pelo  contrário.  Todavia,  é  preciso

considerar que as aplicações bio-necropolíticas na mineração levam a uma relativização das

mazelas que a dinâmica massiva da extração de minerais acarreta, legitimando o paradigma

predatório  por  meio  dos  discursos  de  produção  de  empregos,  crescimento  econômico  e

desenvolvimento.

Os moldes atuais da mineração importam considerações acerca de uma economia da

morte. Seja pelo papel da indústria minerária nas guerras (ARAOZ, 2014), seja no fato de se

tratar de um dos setores que mais sequela trabalhadores (XAVIER; VIEIRA, 2016), seja na

criação  de  zonas  de  sacrifício  (SVAMPA,  2016),  as  perspectivas  positivas  da  mineração

acompanham sempre riscos ligados à  produção de morte a  determinados indivíduos.  Essa

necropolítica minerária – centrada nas próprias injustiças ambientais – também age de forma

indireta  e  pós-desastres,  como é  o  caso  notado pelo  PRISMMA (2018)  no  Município  de

Mariana/MG, após o rompimento de barragem de rejeitos da Samarco, no distrito de Bento

Rodrigues.

Conforme a pesquisa supramencionada, 28,9% dos atingidos pelo rompimento sofrem

de  depressão,  o  que  representa  um  índice  cinco  vezes  superior  da  média  brasileira

estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. No mesmo sentido, 12% dos entrevistados

são vítimas de estresse pós-traumatico – média que se aproxima dos números notados no

desastre de Fukushima, por exemplo. Além disso, 32% dos atingidos sofrem com ansiedade

generalizada, com 16,4% de risco de auto-extermínio. Ou seja, mesmo após o desastre direto,



as tragédias ocorridas no contexto minerário permanecem gerando a morte (ou a expectativa

da morte pelo adoecimento, por exemplo) (PRISMMA, 2018).

Ademais, cumpre explicitar a bio-necropolítica das injustiças e racismo ambiental da

mineração com aplicação nos desastres. Para tanto, utilizar-se-á inicialmente o mesmo caso da

tragédia-crime em Mariana/MG, que atingiu também a cidade de Barra Longa/MG. Ali,  a

lama foi retira do centro e depositada no Parque de Exposições, localizado na periferia da

cidade, onde concentra-se a população mais pobre e majoritariamente negra do Município

(PENIDO, 2018). Ou seja, mesmo as ações de mitigação do desastre tiveram como resultado a

maior oneração daqueles corpos vulneráveis – passíveis do risco de morte.

Essa ação, note-se, criou um ambiente de toxidade, de forma que inúmeros moradores

no entorno do Parque de Exposições  sofreram com mazelas  decorrentes  da  exposição  às

micropartículas da lama deslocada para o local, conforme se confirma:

Da  população  entrevistada,  77,9%  apresentaram,  desde  o  início  do  desastre,
sintomas físicos variados, alguns deles, embora possam estar presentes em diversas
afecções,  podem  ser  indicativos  de  quadros  de  intoxicação  por  alguns  metais.
Exames realizados em março de 2017, para quantificação total de metais, em onze
moradores do município, cujos sintomas físicos são significativos de outros quadros
clínicos em Barra Longa, evidenciaram altos níveis de níquel e, em alguns casos,
também de arsênio no sangue (PENIDO, 2018, p. 44).

Assim, o olhar para a mineração a partir das noções de injustiças ambientais e de uma

bio-necropolítica  permite  tecer  comentários  no  sentido  de  que  representa  uma ameaça  ao

“corpo-território”.  Isso  porque,  apesar  das  benesses  propiciadas,  sobretudo  econômicas  e

relacionadas à qualidade de vida pela viabilização de tecnologia, a mineração afeta “a água, a

terra, o ar, em suma, o território” (PENIDO, 2018, p. 45). E este território é também o corpo

humano, na medida em que a pesquisa considera a integração indissociável entre o animal

humano do meio.

Além disso,  as  considerações  acerca  do  conceito  de  “atingido”  devem estender-se

daqueles que são obrigados a deixarem suas casas e incluir também todos os que sofrem com

as consequências da deterioração da qualidade ambiental – o que pode fazer o dano alcançar

distâncias  longas,  na  medida  em  que  o  comportamento  do  ambiente  tende  a  ser

transfronteiriço. “É justamente por continuarem em seus territórios de origem, não obstante os

danos do desastre, que determinados grupos sociais estão submetidos não só a condições de

risco  e  insegurança,  mas  a  ambientes  insalubres,  pela  imposição  da  convivência  com  o

rejeito” (PENIDO, 2018, p. 46).

Assim, quando da ocorrência dos desastres provenientes da mineração, diz-se que



o “sofrimento social” (...) não decorre somente da dor física, do adoecimento, mas
também dos  conflitos  instaurados;  da  discriminação;  do  não  reconhecimento  da
condição de atingido e de sua submissão constante ao ônus da prova; da insegurança
quanto  ao  futuro;  da  ausência,  insuficiência  ou  provisoriedade  das  medidas
mitigatórias adotadas; dos processos morosos de negociação instaurados, que geram
um grande desgaste  físico  e  emocional;  da  imposição  da  espera  e  das  inúmeras
perdas  sofridas:  perda/destruição  do  território  de  origem,  das  condições  de
reprodução  social,  do  controle  e  da  segurança  nos  territórios,  do  convívio
comunitário e de vidas (PENIDO, 2018, p. 46).

Ademais,  a  mineração  é  incorporada  nas  sociedades  por  meio  da  produção  dos

próprios desastres – por meio da “submissão da vida ao poder da morte” (MBEMBE, 2011, p.

74). Isso, note-se, é agravado na medida em que os riscos são racializados, o que se verifica

da constatação de que os principais atingidos pelas mazelas da mineração são negros e pardos,

o  que  indica  uma  “carga  desproporcional  de  riscos  e  danos  sobre  grupos  étnicos  mais

vulneráveis” (WANDERLEY, 2015, p. 67). O que se diz é que a mineração – com relação a

seus impactos sociais – resulta na geração de vidas nuas, conceito abordado no primeiro e

segundo capítulos a partir das leituras de Agamben (2010).

Na  perspectiva  minerária,  é  importante  ressaltar  que  o  racismo  e  as  injustiças

ambientais são apoiados em uma lógica de capitalismo do desastre (KLEIN, 2008). Isso quer

dizer que a geração de riquezas para o capital é gerida concomitantemente à criação de riscos

e  consolidação  deles  em  desastres  –  que,  inevitavelmente,  afetarão  os  mais  vulneráveis

sociais. A racionalidade neoliberal (BECK, 2011) aplicada à mineração permite a conclusão

de uma perspectiva ainda mais agressiva para os fragilizados e marginalizados, na medida em

que os impactos tendem a ser de grandes proporções, sobretudo se considerados os panoramas

das barragens de rejeitos sólidos.

Para compreender as proporções dos riscos destas estruturas – que são postos sobre as

sociedades  tanto  nas  perspectivas  biopolíticas,  quanto  necropolíticas  –  importarão  as

considerações  técnicas  acerca  dos  empreendimentos  de  barragens,  a  fim  de  que  sejam

esclarecidos  os  principais  aspectos  e  riscos  que,  eventualmente,  podem se  consolidar  em

desastres.

4.1 As barragens de rejeitos sólidos

As barragens são construídas há séculos para inúmeras utilidades, como controle de

vazão de rios, armazenamento de água, produção de energia elétrica e retenção de rejeitos. Ou

seja, apesar de ser uma estrutura utilizada para fins econômicos – na maioria das vezes – sua



construção não é  exclusiva  da  atividade  minerária.  Não obstante,  é  se  se  pontuar  que  as

barragens de rejeitos de mineração demandam uma atenção especial, na medida em que os

riscos socioambientais envolvidos são ampliados (PEIXOTO, 2016).

Ao contrário das barragens civis, as barragens da mineração visam o acúmulo de

rejeitos, que são a própria matéria-prima para a execução dos alteamentos (SABBO, 2017).

Os referidos rejeitos nada mais são que materiais arenosos não plásticos, terra e rocha bastante

finos que geram a lama, em virtude da alta plasticidade (LUZ et al, 2016). Atualmente, há três

métodos de construção de barragens de rejeitos oriundos da atividade de mineração, quais

sejam, método a jusante, método a montante e método da linha de centro (PEIXOTO, 2016).

O método a jusante foi desenvolvido para reduzir a liquefação nas zonas em que há

ocorrência  de abalos  sísmicos.  Primeiramente,  constrói-se um dique e  os  alteamentos  são

construídos inteiramente uns sobre os outros, como paralelepípedos. Dessa forma, a linha de

eixo da barragem se desloca a jusante (no sentido em que águas naturalmente correriam). Os

próprios  rejeitos  mais  grossos  da  barragem  são  utilizados  para  o  alteamento,  podendo  a

barragem chegar a grandes alturas. Referido método, embora mais seguro, ocupa uma grande

área, devido à necessidade de aterro. Assim, o custo de sua implantação é alto, motivo pelo

qual não é satisfatoriamente utilizado pelas mineradoras (SABBO, 2017) – reflexo de uma

tendência de produção-consumo predatórios.

A segurança do referido método é confirmada em:

as  vantagens  envolvidas  no  processo  de  alteamento  para  jusante  consistem  no
controle do lançamento e da compactação, de acordo com técnicas convencionais de
construção. Nenhuma parte ou alteamento da barragem é construída sobre o rejeito
previamente  depositado,  além disso,  os  sistemas de drenagem interna  podem ser
instalados durante a construção da barragem e prolongados durante seu alteamento,
permitindo o controle da linha de saturação na estrutura da barragem e aumentando
sua estabilidade (SABBO, 2017, p. 45).

Trata-se da estrutura demonstrada na figura abaixo:

Ilustração 6 - Estrutura de barragem construída com método à jusante



Fonte: Instituto Tecnológico Vale.

O método a montante, por sua vez, consiste na formação de uma praia de rejeitos, a

partir da construção de um dique inicial, que é constituído por materiais argilosos. Os rejeitos

são escoados da parte de cima deste dique, formando a praia de rejeitos. Estes, por sua vez,

solidificarão e servirão de fundação para os futuros diques a serem construídos. Ressalta-se

que para que o material a ser lançado sirva como base para os novos alteamentos, é necessário

que seja composto de 40% a 60% por areia. O método de construção a montante é menos

dispendioso, em virtude da sua simplicidade na atividade construtiva, entretanto, é o método

de  menor  coeficiente  de  segurança  e  o  que  causa  a  maioria  das  tragédias  de  ruptura  de

barragens no mundo (SOARES, 2010, p. 850).

Diz-se que “o método de alteamento à montante representa um desafio no âmbito

geotécnico  devido  às  tensões  induzidas,  potencial  de  liquefação  e  não  consolidação  do

material utilizado como fundação” (CARDOZO; PIMENTA; ZINGANO, 2016). A imagem

abaixo bem ilustra a referida estrutura:

Ilustração 7 - Estrutura de barragem construída com método à montante
Fonte: Instituto Tecnológico Vale.



O método de linha de centro, por sua vez, é intermediário entre os dois métodos

supramencionados,  sendo que a estrutura a ser construída se aproxima mais  do método a

jusante.  Primeiramente,  constrói-se  um  dique  inicial  e  também  são  lançados  rejeitos,

formando uma praia. Todavia, os eixos de todos os diques iniciam-se do mesmo ponto. Neste

caso, as vantagens e desvantagens se mesclam, uma vez que se apresenta como uma barragem

de  fácil  construção,  mas  sujeita  a  escorregamentos.  (SOARES,  2010,  p.  855).  Trata-se,

portanto, de um método “com mais riscos associados que o método de jusante e menos que o

de montante” (CARDOZO; PIMENTA; ZINGANO, 2016). Abaixo, a imagem que demonstra

a estrutura:

Ilustração 8 - Estrutura de barragem construída com método à montante

Fonte: Instituto Tecnológico Vale.
Consideradas as técnicas de estruturação das barragens e seus benefícios e principais

problemas relacionados às construções, cabe à pesquisa apresentar o quadro comparativo dos

principais métodos construtivos, conforme se verifica:

Tabela 2 - Tabela comparativa dos principais métodos construtivos de barragens de rejeito

Montante Jusante Linha de centro

Tipo de rejeito Baixa  densidade  para

que ocorra segregação

Qualquer tipo Areias  de  lamas  de

baixa plasticidade

Descarga de rejeitos Periférica Independe Periférica

Armazenamento  de

água

Não  recomendável

para grandes volumes

Bom Aceitável



Resistência  a  abalos

sísmicos

Baixa Boa Aceitável

Alteamentos Ideal menos 10 m/ano Nenhuma restrição Pouca restrição

Vantagens Menor custo, utilizado

onde  há  restrição  de

área

Maior segurança Flexibilidade

construtiva

Desvantagens Baixa  segurança

suscetibilidade  a

liquefação e piping

Grande  quantidade  de

material  requerido

proteção  do  talude  a

jusante  apenas  na

configuração final

Necessidade  de

eficiente  sistema  de

drenagem

Adaptado de CARDOSO; PIMENTA; ZINGANO, 2016

Com relação aos principais problemas e riscos associados aos métodos construtivos,

diz-se que o principal é aquele relacionado à instalação do sistema de drenagem. Isso, tendo

em vista que os drenos são “responsáveis por prevenir excessos de poro pressão devido ao

fluxo de água da barragem” (CARDOZO; PIMENTA; ZINGANO, 2016). Isso porque, essa

pressão beneficia o movimento de partículos, de forma que, se não ocorrer a correta drenagem

da  estrutura,  ocorrerá  o  “piping”,  que  é  a  erosão  interna  da  barragem,  com  eventuais

escorregamentos. Isso ocorre em “solos pouco coesos, onde o gradiente hidráulico é maior

que a coesão do solo” (MARQUES FILHO; GERALDO, 2002).

Ademais, o método com menores índices de problemas é o a jusante, na medida em

que a geometria da construção apresenta constância e permite o controle dos materiais de

construção.  Por  outro  lado,  a  construção  de  barragens  por  método  à  montante  é  a  mais

problemática,  na medida  em que há dificuldades  no controle  dos materiais  utilizados  nos

alteamentos.  “pelo  fato  dos  alteamentos  serem  realizados  sobre  materiais  previamente

depositados e não consolidados, estes estão em condição saturada e tendem a apresentar baixa

resistência ao cisalhamento e susceptibilidade à liquefação por carregamentos dinâmicos e

estáticos” (ARAÚJO, 2006).

Assim, seguindo as perspectivas bio-necropolíticas que o estudo pretende, pode-se

dizer que a própria escolha do método utilizado na construção das barragens da mineração

será  delineada  a  partir  de  uma  dinâmica  que  considere  o  valor  dos  indivíduos  que

potencialmente  serão  afetados  pela  estrutura.  Isto  é,  a  consideração  das  vulnerabilidades



daqueles  que  estão  próximos  ao  empreendimento  é  uma  realidade  que  alinha  o  ânimo

econômico para eventuais investimentos no método.

Isso se confirma no fato de que entre 1970 e 2000, todos os principais acidentes

envolvendo  barragens  de  mineração  ocorreram  com  estruturas  erguidas  pelo  método  à

montante  em  regiões  com  concentração  de  vulneráveis  aglutinados  pelo  fato  pobreza.

Observe-se a tabela:

Tabela 3 - Rompimentos de barragens de contenção de rejeitos entre anos 1970 e 2000
Mês e ano Ocorrência

Setembro de 1970 Mufilira, Zambia: 89 mortes

Fevereiro de 1972 Buffalo Creek, EUA, 125 mortes

Novembro de 1974 Bafokeng, África do Sul, 12 mortes

Janeiro de 1978 Arcturus, Zimbawe, 1 morte

Junho de 1985 Stava, Itália, 269 mortes

Fevereiro de 1994 Merriespruit, África do Sul, 17 mortos

Agosto de 1995 Omai, Guiana, 4,2 milhões de m³ lodo cianeto

Setembro de 1995 Placer, Filipinas, 12 mortos

Março de 1996 Marcopper, Filipinas, 1,5 milhões de toneladas

de rejeitos

Agosto de 1996 El Porco, Bolívia, 400.000 toneladas

Outubro de 1997 Pinto Valleu, EUA, 230.000 m³ de rejeitos

Abril de 1998 Aznalcóllar, Espanha, 4,5 milhões de m³ de água

tóxica

Dezembro de 1998 Haelva, Espanha, 50.000 m³ resíduos tóxicos

Abril de 1999 Placer, Filipinas, 17 casas destruídas

Janeiro de 2000 Baia Maré, Romênia, 100.000 m ³ cianeto

Março de 2000 Borsa,  Romênia,  22.000  rejeitos  com  metais

pesados

Setembro de 2000 Mina  de  Aitik,  Suécia,  1,8  milhões  de  m³  de



água

Outubro de 2000 Kentucky, EUA, 0,95 milhões de m³ de rejeitos

no rio a jusante

Adaptado de CARDOSO; PIMENTA; ZINGANO, 2016

O que  importa  ressaltar  nesse  ponto  é  que  das  dezoito  tragédias  apontadas,  nove

ocorreram em países abaixo da linha do Equador – onde a questão do racismo e das injustiças

ambientais são amplificadas, conforme já demonstrado. Ademais, das outras nove tragédias,

três  ocorreram  nos  Estados  Unidos  da  América,  nos  Estados  da  Virgínia,  Califórnia  e

Kentucky,  onde  as  taxas  de  pobreza  alcançam  13,3%,  23,8%  e  13,6%,  respectivamente

(CENTER FOR POVERTY RESEACH, 2015). Ou seja, ainda nas tragédias ocorridas nos

países desenvolvidos e de experiências hegemônicas, ressalta-se que a análise microesférica

permite a constatação de injustiças ambientais que respondem à física da bio-necropolítica.

É nesse ponto que o direito  pode influenciar  a  questão da construção de referidas

estruturas, atuando em uma perspectiva contrária à bio-necropolítica, na medida em que – de

alguma  maneira  –  dita  regulamentos  básicos  e  normas  mínimas  para  a  garantia  de  uma

realidade menos lesiva, independente da estruturação social. Não obstante, é de se ressaltar

que o posicionamento utópico do direito é infiltrado e apropriado pela predação capitalista, de

forma que – não raras vezes – percebe-se a atuação jurídica em consonância com o poder

econômico.

No  Brasil,  o  principal  instrumento  para  a  garantia  das  melhores  técnicas  e

minimização dos impactos causados pelas barragens de mineração é o próprio licenciamento

ambiental que, apesar dos vícios – que provém da própria desvirtuação utópica do direito –

ainda busca gerir a dignidade e segurança mínima em uma perspectiva global e que ultrapassa

a bio-necropolítica das injustiças ambientais.

4.1.1 Licenciamento ambiental  de barragens de rejeitos como instrumento de garantia dos

Direitos Humanos e da dignidade

O licenciamento  ambiental,  nos  termos  da  Resolução  CONAMA nº  237/97,  é  um

procedimento  administrativo  cujo  fim é  a  licença  de  localização,  instalação,  ampliação  e

operação de  empreendimentos  considerados  potencialmente  poluidores  do meio  ambiente.

Sua principal característica é a discricionariedade sui generis, isto é, ainda que os estudos de

viabilidade  ambiental  sejam  negativos,  pode  a  autoridade  conceder  o  licenciamento.



(FIORILLO,  2003,  p.  66)  Trata-se  de  procedimento  sem  o  qual  incorre  a  operação  em

irregularidade, com consequências nos âmbitos socioambientais e do próprio Poder Público.

Ora, diz-se que o licenciamento ambiental é o alicerce da gestão ambiental de qualquer

atividade degradadora – condicionando essas atividades a medidas de precaução, prevenção,

reparação e recuperação (CARNEIRO, 2014, p. 82). 

Ademais,  o  procedimento  ultrapassa  a  proteção  dos  ambientes  naturais,  também

dizendo respeito às pautas culturais, econômicas e sociais. Dessa maneira, trata-se de requisito

e  caminho  para  efetivação  de  pretensões  da  sustentabilidade,  na  medida  em que alcança

dimensões plurais das sociedades (FARIAS, 2010, p. 22).

A significância do licenciamento é reforçada pela Carta Magna, quando da delegação

do poder-dever de tutela do meio ambiente ao Poder Público e à coletividade – conforme se

verifica no caput do artigo 225, da CRFB/88. Também é o que se verifica reforçado com o

advento da Lei dos crimes ambientais, de 1998, que leva os empreendimentos a se obrigarem

na solicitação do licenciamento, sob pena de constituição de crime ambiental – cuja pena de

detenção pode chegar a seis meses e multa (BRASIL, 1998, art. 60).

Acerca  das  atividades  sujeitas  ao  licenciamento  ambiental,  cabe  à  Resolução

CONAMA nº 237/97 a previsão legal. Não obstante, impera suscitar que o rol demonstrado é

exemplificativo,  ou  seja,  “esse  elenco  poderá  ser  complementado  discricionariamente  em

situações  específicas,  de  acordo  com  o  entendimento  justificado  do  órgão  ambiental”

(FARIAS,  2010,  p.  22).  Esse,  note-se,  é  um caminho  razoável,  tendo  em vista  que  abre

margem para que o Direito esteja sintonizado às novas tecnologias e atividades econômicas.

A Resolução supra também é responsável por estabelecer as etapas do processo de

licenciamento  (artigo  10).  Assim,  verifica-se  que  a  obtenção  das  autorizações  ambientais

passam pela a) análise documental e realização de estudos ambientais; b) requerimento do

empreendedor,  que  deve  promover  a  juntada  de  documentos;  c)  a  publicização  do

requerimento,  para  garantir  a  participação pública;  d)  análise  documental  e  realização de

vistorias técnicas pelo órgão ambiental; e) realização de audiências públicas, se necessário; f)

emissão do parecer técnico e/ou jurídico conclusivo, com o deferimento ou indeferimento da

licença ambiental (CARNEIRO, 2014, p. 86).

O processo supra é dividido em três fases – resultando em três licenças distintas, que

se condicionam. A primeira delas é a licença prévia,  que contém “os requisitos básicos a

serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação” (OLIVEIRA, 2005, p.360). A

partir dessa licença, fica aprovada a localização e concepção – com atestado da viabilidade

socioambiental do empreendimento que se pretende.



Concedida  a  licença  prévia,  solicitar-se-á  a  licença  de  instalação,  que  autoriza  a

instalação do empreendimento  – com observação aos  projetos  aprovados e  satisfação das

medidas  de  controle  e  condicionantes  ambientais.  Havendo êxito  na  obtenção  da  licença

supra,  promove-se  o  requerimento  da  licença  de  operação  –  que  conserva  caráter

homologatório – e garante a operação da atividade, desde que constatado o cumprimento das

normas e requisitos estabelecidos nas licenças anteriores, quais sejam, prévia e de instalação

(CARNEIRO, 2014, p. 100).

No que diz respeito à competência para licenciar, importa ressaltar a inexistência de

uma lei complementar que trate da questão, de forma que aos interessados cabe recorrer às

disposições  ordinárias  –  como é  o  caso  da  própria  Resolução  CONAMA n.  237/97,  que

propõe  vários  critérios  de  competência.  O  princípio  que  coroa  essa  perspectiva  é  o  da

prevalência do interesse, isto é, a União, os Estados e o Município terão competência para

licenciar  empreendimentos  que  afetarem  suas  proporções.  Assim,  compete  ao  IBAMA o

licenciamento de atividades cujas mazelas socioambientais ultrapassem um único Estado ou o

território nacional, da mesma forma que competirá ao órgão federal licenciar atividades que

representem  risco  para  a  segurança  nacional  –  por  exemplo  (TRENNEPHOHL;

TRENNEPHOHL, 2007, p. 14).

O  artigo  23  da  (Constituição  Federal  de  1988),  todavia,  confere  competência

administrativa comum à União, Estados e Municípios para a proteção do meio ambiente e

combate às poluições.  Ainda sobre a competência concorrente,  os Estados podem legislar

junto à União acerca de florestas, fauna, caça e pesca e, ainda, sobre proteção do patrimônio

histórico, cultural e artístico. Note-se que referida modalidade de competência não recai nas

atividades  que  envolvam jazidas,  minas  e  outros  recursos  minerais,  nos  termos do artigo

referido.

Não obstante, a União já se preocupou em editar normas que conferem autonomia para

o Estado, no sentido de delegar-lhe competência administrativa para promover as concessões

de direitos de pesquisa e  exploração de recursos minerais  em seus respectivos  territórios.

Assim,  no que  diz  respeito  à  atividade minerária,  estará  subordinada a  um licenciamento

duplo: “federal no que diz respeito à pesquisa e concessão de lavra; e estadual do ponto de

vista ambiental, devendo a atividade minerária atender às exigências da licença ambiental. ”

(OLIVEIRA, 2005, p. 336) Nesse tocante, no que diz respeito ao licenciamento de barragens

de  rejeitos  sólidos,  caberá  também  a  atuação  do  Estado,  como  forma  de  promoção  do

interesse de preservação ambiental – que é concorrente dos entes políticos.



Verifica-se,  portanto,  que  a  pretensão  legislativa  com  os  requisitos  técnicos  para

emissão de licença ambiental é garantir a prevenção ecológica, evitando-se o dano ambiental.

Não obstante, importa ressaltar que, no caso de impossibilidade de inexistência de dano, o

procedimento de autorização deve se preocupar em estabelecer medidas que minimizem os

impactos  potenciais  verificados  (MUKAI,  2007,  p.  89).  Trata-se,  portanto,  de  ato

administrativo vinculado, precário, cujo fim é garantir o direito de exercício de atividades

econômicas  –  sem  prejuízo  do  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado

(OLIVEIRA, 2005, p. 309).

No  que  diz  respeito  ao  licenciamento  e  demais  cuidados  técnicos  e  jurídicos  que

envolvem a questão das barragens de rejeitos sólidos, importa dizer que assumem importância

especial,  tendo  em  vista  os  riscos  potencialmente  catastróficos  que  falhas  nesse  sistema

podem acarretar. É o que se confirma, por exemplo, nos casos dos crimes ambientais nas

cidades  de  Mariana  e  Brumadinho,  em  2015  e  2019,  respectivamente.  Nesse  sentido,  a

segurança ambiental é uma necessidade para a pós-modernidade capitalista – que se empenha

na produção em massa. A sociedade de risco demanda, portanto, instrumentos para “lidar com

o medo e a insegurança” (BECK, 2010, p. 93).

No  caso,  o  processo  de  licenciamento  surge  como  uma  forma  de  regulação  da

atividade privada – que não necessariamente implica em sujeição ou coerção – e que resulta

(ou  pretende)  na  promoção  de  comportamento  socialmente  desejáveis  e  humanamente

seguros,  bem como desestimula comportamentos indesejáveis  e que coloquem em risco a

condição  da  vida  e  saúde  humana.  Trata-se  de  um objetivo  político-jurídico  previamente

estabelecido como instrumento de satisfação da vontade constituinte, a partir de uma lógica

ordenadora  centrada  na  ideia  do  direito  ao  meio  ambiente  como um direito  fundamental

(BINENBOJM, 2016, p. 70).

Em que pese o procedimento do licenciamento e os desafios que envolvem a questão

de empreendimentos potencialmente degradadores, vale ressaltar a possibilidade permanente

da ocorrência de danos ambientais – como os ocasionados pelo rompimento de barragens.

Isso porque, apesar do ordenamento jurídico promover caminhos de prevenção e precaução, o

risco  da  atividade  minerária  pode  ser  ampliado  por  outros  fatores,  como falhas  técnicas,

fatores naturais e – até mesmo – por fraudes nos trâmites do licenciamento.

Assim,  não  sendo  o  licenciamento  ambiental  garantia  da  inexistência  absoluta  de

danos socioambientais futuros, impera trazer a discussão acerca da responsabilidade civil nos

casos da ocorrência de desastres envolvendo as barragens de rejeitos de mineração. Dessa

maneira, ocorrendo ilícito ambiental, caberá ao responsável – direto ou indireto – a obrigação



de reparação do dano, independente da comprovação de culpa. Ademais, no caso de ilícitos

envolvendo  barragens  de  rejeitos,  também  ficará  o  responsável  obrigado  a  promover  a

recuperação da área degradada pela atividade (SILVA, 2018, p. 76). 

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que encontra aporte no parágrafo 1º,

do artigo 14, da Política Nacional do Meio Ambiente.

A complexidade do dano ambiental – com consequência direta nos direitos de primeira

e segunda dimensão – leva à necessidade de apartar-se a modalidade de responsabilização da

clássica responsabilidade civil, “pois não tem o condão de proteger a autonomia privada.”

(SILVA,  2018,  p.  76)  Assim,  no  caso  de  dano  ambiental  acarretado  por  barragens  de

mineração, há que aplicar-se o entendimento de uma responsabilidade não subjetiva, baseada

no risco inerente à atividade – de forma que fica dispensada a prova de culpa para eventuais

obrigações de reparação ou indenização (VIANNA, 2009, p. 81).

Ademais, vale suscitar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que aplica às

situações  de  dano  ambiental  a  Teoria  do  Risco  integral,  que  não  suporta  excludentes  de

responsabilidade por caso fortuito, ação de terceiros ou força maior. Ao contrário, a partir

desse entendimento, cabe tão somente a discussão acerca da materialidade e/ou “a negativa da

atividade causadora do dano (autoria)” (NERY JÚNIOR, NERY, 1993).

Indo  além  das  questões  que  emanam  do  Código  Civil,  a  Política  Nacional  de

Segurança  de  Barragens  (PNSB)  (Lei  n.  12.334/2010)  é  expressa  em  determinar  que  o

empreendedor é responsável pela segurança da barragem – incumbindo a ele a promoção de

medidas  para  garantir  referida  segurança.  Concomitantemente,  a  responsabilidade  pela

fiscalização da segurança da barragem é da entidade “outorgante de direitos minerários a fim

da disposição temporária ou permanente de rejeitos dessa atividade” (SILVA, 2018, p. 85).

A efetivação  da  política  pretendida  é  impulsionada  pela  alimentação  do  Sistema

Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, de competência da Agência

Nacional  de  Mineração  (ANM),  cujo  objetivo  é  “gerenciar  as  estruturas  no  Brasil,

contemplando  módulos  para  empreendedores,  auditores,  fiscais  da  ANM,  e  da  sociedade

civil.” (SILVA, 2018, p. 86) Também fica regulamentada a atribuição do órgão fiscalizador de

manter anotações de engenheiros responsáveis, bem como a realização das recomendações

técnicas, com revisões constantes acerca do cumprimento.

Dentro  desse  contexto,  o  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  (DNPM)

também tratou de regulamentar revisões periódicas de segurança de barragens que ocorrerá: a)

de três em três anos para estruturas com dano potencial associado alto; b) de cinco em cinco

para risco de nível médio; c) de sete em sete para dano de risco baixo. Ademais, barragens



reformadas, com alterações estruturais, devem ensejar relatórios de auditores “a cada 2 anos

ou a cada 10 metros de alteamento, prevalecendo o que vier primeiro” (SILVA, 2018, p. 88).

Essas determinações e recomendações – desde o licenciamento até apresentação de

relatórios pela PNSB – são medidas cujo fim é a satisfação da utopia socioambiental prevista

no  artigo  225,  da  Constituição  Cidadã.  Isso  porque,  promover  medidas  de  prevenção,

precaução, responsabilização e recuperação relacionadas à instalação e operação de barragens

de rejeitos sólidos é também promover direitos de primeiro e segunda geração, bem como

garantir o equilíbrio ecológico. 

E,  note-se,  o  bem-estar  ambiental  conserva  significativa  importância  no  Estado

Democrático de Direito por constituir requisito da própria dignidade humana – que coroa o

aparato constitucional. Nesse sentido, importará à pesquisa demonstrar, por derradeiro, que o

licenciamento ambiental e demais medidas de segurança relacionadas às barragens de rejeitos

sólidos  são  instrumentos  para  satisfação  dos  Direitos  Humanos,  consagrados

internacionalmente e pilares de um Direito que atende às demandas da sociedade.

Os Direitos Humanos e a preservação ambiental são questões condicionais, na medida

em que viabilizam o direito à vida. Ora, a vida é “o mais fundamental de todos os direitos”

(BELTODI, 2007, p. 07) justamente por viabilizar a existência – e a necessidade – dos demais

direitos. Da mesma forma, só há que se falar na existência humana no caso de um meio

ambiente ecologicamente equilibrado,  que seja  favorável às condições de permanência do

homem no globo.

Dessa maneira, a violação dos direitos de ordem ecológica e humana implica em um

desequilíbrio múltiplo, uma vez que afeta a pluralidade de direitos e a própria existência. A

degradação multilateral desses direitos permite concluir por uma convergência em comum dos

propósitos sistêmicos dos ramos a que se refere a pesquisa. Isto é, conectam-se os direitos

ambientais e humanos, tendo em vista os signatários em comum, que são os vulneráveis do

corpo coletivo (GUERRA, 2010, p. 46). Diz-se, portanto, que “a ideia de garantia do meio

ambiente como um bem fundamental se relaciona ao direito de ter uma vida digna, segura”

(SILVA, 2018, p. 70). É o que se referenda com a explanação de que “a saúde está totalmente

interligada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que por sua vez liga-se diretamente

ao direito à vida humana e não humana” (COSTA, 2016, p. 76).

Referida  visão  é  consolidada  em inúmeros  instrumentos  internacionais  –  como na

Declaração  de  Biskaia –  e  nos  constitucionalismos  pelo  mundo,  que  inauguram  uma

percepção  verde  do  Direito.  É  o  que  verifica,  por  exemplo,  no  caso  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil,  de 1988, que em seu artigo 225 elenca o meio ambiente



ecologicamente  equilibrado  como  direito  fundamental.  A mesma  realidade  se  verifica  na

Constituição francesa, que deu origem ao Código do Meio Ambiente – cuja redação do artigo

L110 é clara ao estabelecer os princípios fundamentais para orientar a política ambiental do

país.

Essa  perspectiva  foi  consolidada  pela  Declaração  de  Estocolmo,  de  1972,  que

inaugurou  um  Direito  Ambiental  Internacional  e  conferiu  ao  equilíbrio  ecológico  uma

perspectiva universal – típica dos Direitos Humanos. A partir dessa condição, foi estabelecido

um Plano de Ação para o Meio Ambiente, cujo objetivo é a satisfação do direito humano ao

meio ambiente equilibrado (GOMES, BULZICO, 2010, p. 54).

O que se diz, portanto, é que o meio ambiente é medida sem a qual não é possível a

efetivação dos Direitos Humanos – uma vez que condiciona a vida e as demais dimensões de

direitos.  Não obstante,  o  não  reconhecimento  de  um projeto  de  sociedade  pelos  Direitos

Humanos e pelo Ecodesenvolvimento implica na insuficiência do paradigma, tendo em vista

que as incompatibilidades entre o crescimento econômico e a sustentabilidade são latentes

(PINTO, 2014).

É nesse sentido em que se afirma a importância do licenciamento ambiental enquanto

medida de efetivação dos Direitos Humanos e segurança ambiental. Isso porque a segurança

ambiental  é uma necessidade para moderação das práticas capitalistas,  que pautam a pós-

modernidade em padrões de produção e consumo em massa. (SILVA, 2018, p. 71) E note-se, a

“noção  de  segurança  perpassa  pela  ideia  de  proteção  dos  indivíduos  ante  os  impactos

ambientais negativos gerados por essa sociedade [de risco]” (SARLET; FENSTERSEIFER,

2013, p. 93).

Assim, incumbe ao Poder Público promover a segurança socioambiental – sobretudo

no que diz respeito às barragens de rejeitos sólidos – com suficiência e eficiência, sob pena de

incorrer em prática inconstitucional, uma vez que é dever do Estado a promoção do equilíbrio

ecológico e a regulamentação da extração minerária – “e, consequentemente, a disposição de

rejeitos resultantes dessa atividade.” (SILVA, 2018, p. 72). É o que se afirma em

Os deveres de proteção do Estado contemporâneo estão alicerçados no compromisso
constitucional  assumido  pelo  ente  estatal,  por  meio  do  pacto  constitucional,  no
sentido de tutelar e garantir nada mais nada menos que uma vida digna e saudável
aos seus cidadãos, o que passa pela tarefa de proteger e promover (já que proteção e
promoção não se confundem) os direitos fundamentais, o que abrange a retirada dos
possíveis obstáculos à sua efetivação (SARLET; FENSTERSEIFER, 2012, p. 135).

Dessa  forma,  o  que  se  pretende  dizer  é  que  a  atividade  de  mineração  apresenta

impactos e riscos ampliados no caso das construções das barragens de rejeitos. Assim, impera



que o Poder Público, utilizando-se das atribuições que lhe cabe, promova a responsabilização

por danos ambientais e – prioritariamente – seja responsável pela fiscalização da instalação e

operação  de  empreendimentos  potencialmente  poluidores  e  degradadores  como  forma  de

evitar acidentes que afetem a vida e dignidade da população. É justamente pela construção de

políticas  públicas  preventivas  –  que  se  consolidam  na  figura  do  próprio  licenciamento

ambiental,  por  exemplo  –  é  que  viabilizar-se-á  o  fortalecimento  de  um  Direito  mais

preventivo e menos punitivo (o que implica na satisfação de direitos de ordem humana).

Essa  tendência,  importa  dizer,  pode  ser  fortalecida  pela  correta  realização  dos

processos  legais  e  administrativos  que  envolvam  os  empreendimentos  minerários  e,

principalmente, pela observância do princípio da precaução. 

Assim, deve-se buscar uma constante análise do caso concreto, sem a condução de

decisões imutáveis (THOMÉ, DIZ, 2018, p. 62), para que sejam promovidas adequações nos

empreendimentos – de forma que direito, engenharia e tecnologia estejam conectados para a

promoção de cenários socioambientais mais seguros e dignos.

A desvirtuação do caráter utópico do licenciamento ambiental surge como uma forma

de  promoção  de  políticas  de  inimizade  que  se  pautam  e  justificam  no  próprio  padrão

necropolítico. Isso porque, referida situação de insegurança – que, em tese, seria afastada pelo

licenciamento ambiental – é um dos fundamentos do próprio sistema. Ou seja, ao apropriar-se

do licenciamento – seja pela deturpação ou enfraquecimento dos instrumentos – o sistema se

empenha  na  produção  de  danos  ambientais  para  garantia  do  capitalismo.  Isso  porque,

conforme leciona Mbembe (2016), as políticas de inimizade são imprescindíveis para garantir

a  manutenção  sistêmica  –  na  mesma  medida  em  que  o  sucesso  europeu  dependeu  da

escravidão, por exemplo (MBEMBE, 2016).

Ao  prevalecerem  políticas  de  extermínio  que  se  amparam  na  disseminação  dos
diversos níveis de inimizade e desejos de aniquilação do outro face ao perigo que sua
presença representa, torna-se mais consistente a ideia de que tal fato é absolutamente
perturbador  para  o  psiquismo  contemporâneo  sujeito  à  moralidade  de  massas  e  à
construção  e validação de uma lógica  mítico-religiosa para  forjar  os  processos de
identidade e nacionalidade (MBEMBE, 2016, p. 64).

O que se diz, portanto, é que o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos

mostra-se destoante à  lógica necropolítica vigente,  na medida em que pretende afastar  os

riscos das atividades predatórias. Dessa forma, assim como a biopolítica assimila e absorve as

lutas  dos  movimentos  sociais,  também é absorvido pelo sistema o licenciamento – sendo



impregnado de vícios que levam à sua ineficácia e consequente consolidação dos riscos em

tragédias.

Para Mbembe (2016) essa realidade é uma forma de dar continuidade aos horrores do

colonialismo,  em  resistência  a  instrumentos  que  visem  a  garantia  do  bem-estar

socioambiental.  Os corpos negros,  femininos,  LGBTs e em sofrimento  mental  são eleitos

como inimigos do sistema (por isso se diz acerca de uma política de inimizade) que legitima a

movimentação  dos  elementos  jurídico  sociais  para  a  promoção  da  eliminação  dos

“desinteressantes”  sistêmicos.  Isso  ocorre  porque,  conforme  leciona  o  autor  supra,  o

capitalismo só pode existir se estiver sustentado pela “servilidade, racismo, colonialismo e

imperialismo” (MBEMBE, 2016, p. 67).

4.2 A atividade minerária em Minas Gerais e no município de Brumadinho/MG

Considerando-se  referida  perspectiva,  referente  às  barragens  de  mineração,  a

necessidade  de  um  correto  e  eficiente  licenciamento  ambiental  para  garantia  do  direito

humano à  vida,  dignidade  e  bem-estar  ecológicos,  aportarão  à  pesquisa  as  considerações

relativas ao desenvolvimento da atividade minerária no Estado de Minas Gerais e na cidade

de Brumadinho.  Isso  porque,  é  a  partir  desse  panorama acerca  da  atividade  no  Estado e

Município que serão viabilizadas as pautas relativas ao rompimento da barragem I da mina do

Córrego do Feijão e a bio-necropolítica do racismo ambiental envolvida na referida tragédia-

crime. 

Para  o  que  se  pretende,  utilizar-se-ão  as  pesquisas  de  Milanez,  Magno,  Santos  e

Coelho  (2019),  intitulada  “Minas  não  há  mais”,  “Estudo  das  ações  desenvolvidas  pelas

unidades do CBMMG de gestão de risco de desastres envolvendo barragens de rejeito de

mineração”, do Capitão BM Aquino, bem como entrevistas realizadas com militares do Corpo

de  Bombeiros  de  Minas  Gerais  e  parlamentares  do  Congresso  Nacional  que  tiveram

participação de significância na temática da mineração. Ademais, é importante ressaltar que

não é objetivo da pesquisa promover maiores aprofundamentos técnicos acerca da dinâmica

do  rompimento  da  Barragem  I,  em  Brumadinho,  de  forma  que  importarão  mais  as

considerações bio-necropolíticas e análise das características dos principais afetados.11

Sobre  a  atividade  minerária  no  Estado  de  Minas  Gerais  o  que  se  verifica  é  o

crescimento  constante  da  importância  da  atividade.  Diz-se  acerca  da  construção  de  uma

11  Para maior aprofundamento das questões relativas à dinâmica do rompimento, recomenda-se a leitura
em: http://justicanostrilhos.org/wp-content/uploads/2019/04/Milanez2019Minasnohmais-versos.pdf.

http://justicanostrilhos.org/wp-content/uploads/2019/04/Milanez2019Minasnohmais-versos.pdf


cultura minerária que se consolida e justifica o próprio nome do Estado. O Cadete BM Pedro

Gonçalves, em entrevista concedida para tratar da importância da mineração para o Estado,

bem pontuou:

A mineração, durante certa  parte da história,  foi  uma dádiva para Minas Gerais,
porque ela atraiu os olhos do Estado e do governo para a região. De certa forma isso
trouxe alguma estrutura para a região e atraiu muitas pessoas, o que fez com que as
cidades crescessem, enfim. Dessa forma, Minas Gerais foi desenvolvida por conta
da mineração, tanto que seu nome é “Minas”, representando este fato. Mas também
é uma maldição, porque, mesmo que tenha contribuído para o desenvolvimento, esse
tipo  de  atrativo  econômico  não  acompanhou  políticas  que  tratassem  de  danos
sociais, ambientais que a atividade sempre ofereceu. Além disso os trabalhadores
nunca  trabalharam  em  boas  condições,  eram  condições  insalubres,  com  muitos
problemas ergonômicos, com falta de segurança.

Ainda nesse sentido, o Tenente BM Hipólito afirmou que

Não  se  pode  falar  em  desenvolvimento,  sem  que  haja  o  desenvolvimento
tecnológico e industrial, sendo assim, é fundamental a extração do minério como
matéria  prima  desses  vários  processos  industriais  que  garantem  os  padrões  de
qualidade de vida e desenvolvimento tecnológico que possuímos e é usufruído por
toda população.

Por outro lado, o Deputado Federal Rogério Corrêa,  do Partido dos Trabalhadores,

além de confirmar a importância do setor para o Estado de Minas Gerais, também ressaltou a

necessidade de uma visão estratégica da mineração, conforme se verifica:

Minas Gerais tem um setor mineral diversificado, nióbio, ouro, grafite, terras raras,
pedras ornamentais, estanho, manganês, etc. Com toda esta riqueza mineral o estado
poderia  fazer  mais  do  que  simplesmente  exportar  estes  minerais,  perdemos  uma
importante oportunidade de agregar valor a eles e gerar muito mais empregos em
nosso próprio  território.  Um exemplo  disso  foi  o  setor  siderúrgico  que  teve  um
período áureo no estado, gerando riquezas e empregos, com as privatizações do setor
ocorridas durante os governos do ex-presidente FHC, nossa siderurgia praticamente
desapareceu. 

A relevância apontada pelos entrevistados se confirma nos próprios requerimentos de

áreas para mineração, entre os anos de 1935 e 2014, conforme se nota do gráfico abaixo. Isso

porque, é constatado o crescimento da atividade e o aumento da demanda, de forma que a

mineração assume espaço importante para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas

Gerais e do país. 

Tabela 4

Valores de área requerida pela mineração por períodos de anos, desde o ano de 1935



Ano/Período Fase (requerimento

de pesquisa)

Fase

(disponibilidade)

Total (Km²)

2014 19200,59 712,6 19913,42

2010-2014 117534,22 32411,32 149947,9

2000-2009 61953,2 23039,61 84992,81

1990-1999 7378,76 1547,59 8926,35

1980-1889 6037,38 2600,7 8638,08

1970-1979 1031,54 2500,43 3531,97

1960-1969 27,23 576,03 603,26

150-1959 11,94 386,8 398,74

1935-1949 36,43 1535,15 1571,58

Fonte: Rezende, 2016

Os dados da tabela supra são bem demonstrados na figura abaixo representada, em que

o primeiro quadro representa a área de mineração no período de 1980 a 1989, o segundo entre

1990 e 1999, o terceiro entre 2000 e 2010 e o quarto entre 2010 e 2014:

Ilustração 9 – Evolução das áreas de mineração em Minas Gerais (1980-2014)

Fonte: Rezende, 2016



Em razão de referida expansão, é consequência lógica que também ocorreu o aumento

do  número  de  barragens  de  rejeitos  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Até  o  ano  de  2018,  a

distribuição das estruturas ocorria conforme a imagem produzida pela Capitão BM Aquino,

quando de sua qualificação no curso de Capitães do Corpo de Bombeiros:

Ilustração 10 - Mapa dos municípios que possuem barragens de rejeito de mineração

Fonte: Marcelino, 2018

E mais, é possível se extrair as informações relacionais à quantidade de barragens de

rejeito  de mineração por município,  o  que bem exemplifica uma distribuição desigual  da

implantação das estruturas – o que também se relaciona com a rigidez locacional relacionada

à mineração,  ou seja,  os minérios estão naturalmente em determinadas localidades,  o que

implica na necessária implantação dos empreendimentos nestes locais. 

Conforme  leciona  Marcelino  (2018,  p.  31),  os  Municípios  que  apresentam  maior

número  de  barragens  “estão  inseridos  na  região  conhecida  como Quadrilátero  Ferrífero”.

Trata-se do espaço na imagem abaixo que concentra maior número de pontos em vermelho:

Ilustração 11 - Mapa da quantidade de barragens de rejeito de mineração por município



Fonte: Marcelino, 2018

Essa realidade também é bem exposta pela tabela que segue, também de autoria do

Capitão BM Aquino:

Tabela 5 - Tabela de barragens e empresas mineradoras por município no Estado de

Minas Gerais

Município Quantidade de barragens

de rejeito de mineração

Quantidade de empresas

mineradoras

Brumadinho 32 12

Ouro Preto 32 9

Itabirito 31 8

Itatiaiuçu 30 4

Itabira 27 2



Nova Lima 26 6

Congonhas 19 4

Mariana 18 3

Barão de Cocais 11 2

Uberaba 11 1

Itaúna 10 2

Araxá 9 2

Mateus Leme 9 2

Paracatu 9 3

Antônio Dias 8 3

Rio Acima 8 3

Bela Vista de Minas 7 1

Catas Altas 6 2

Nazareno 6 2

Rio Piracicaba 6 2

Santa Bárbara 6 2

São Gonçalo 6 2

São Tiago 6 2

Tapira 6 2

Pitangui 5 1

Sabará 5 3

Conselheiro Lafaiete 4 3

Igarapé 4 1

Belo Horizonte 3 2

Caeté 3 2

Conceição do Mato Dentro 3 2

Itapecerica 3 1

Itutinga 3 1

Mário Campos 3 1

Patos de Minas 3 1

Sarzedo 3 1

Senador Modestino 3 1



Vespasiano 3 1

Arcos 2 1

Bambuí 2 1

Belo Vale 2 1

Betim 2 2

Caldas 2 1

Caranaíba 2 1

Fortaleza de Minas 2 1

Itamarati de Minas 2 1

Lagamar 2 1

Matipó 2 2

Maraí 2 2

Pedra Azul 2 1

Riacho dos Machados 2 1

São Gonçalo do Abaeté 2 1

Serra do Salite 2 1

Vazante 2 1

Augusto de Lima 1 1

Conceição do Pará 1 1

Descoberto 1 1

Inhaúma 1 1

Ipatinga 1 1

Jaceaba 1 1

São José da Lapa 1 1

Nova Era 1 1

Fonte: Marcelino, 2018

Como se nota da tabela supra, Brumadinho é o município mineiro com maior número

de barragens de rejeitos de mineração e o maior número de empresas mineradoras. Tratam-se

de 32 estruturas que se distribuem pela cidade – contribuindo para a geração de riquezas mas

também aprofundando riscos no município. 

Brumadinho, outrora nomeado Brumado do Paraopeba foi constituído a partir de um

arraial  que  exercia  importante  função  no  abastecimento  de  mineradores.  Sua  fundação,



todavia,  ocorreu  tão  somente  após  a  descoberta  das  jazidas  de  minério  de  ferro,  o  que

legitimou sua desmembração dos municípios de Itabirito e Nova Lima – conforme relatório

do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE (2017).

Sobre a cidade, importa destacar que

Em 2018, a população de Brumadinho era estimada em 39.520 habitantes. O PIB per
capita, em 2016, foi de R$ 40.099,77, o que o colocou em 51ª posição entre 853
municípios  de  Minas  Gerais.  No  ano  de  2010,  o  Índice  de  Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) era de 0,747, considerado alto (IDH-M entre 0,700 e
0,799). Todavia, o PIB per capita, assim como o IDH-M, não são indicadores que
abrangem a dimensão da desigualdade social. Assim, em 2016, 33,5% da população
vivia  em domicílios  com  rendimentos  mensais  de  até  meio  salário  mínimo  por
pessoa,  o  que  posicionava  Brumadinho  em  611ª  de  Minas  Gerais  (de  853
municípios) com mais habitantes nessa condição. Esses números, portanto, sugerem
que apesar da mineração gerar renda localmente, não necessariamente essa renda se
torna acessível para a população em geral (MILANEZ et al, 2019, p. 46).

O que se nota, portanto, é a dependência do município em face da atividade minerária,

mas   uma falsa  sensação  de  que  a  mineração  contribui  efetivamente  para  o  crescimento

econômico dos indivíduos da cidade. Para se ter uma noção da dependência referida, em 2018

a receita de Brumadinho, proveniente da Compensação Financeira pela Exploração Mineral –

CFEM representou 10,5% da receita do município (ANM, 2018). No mesmo sentido, a Vale

S.A. teve uma receita seis vezes maior que a prefeitura de Brumadinho no ano de 2017, o que

se traduz no pagamento de funcionários e compra de espaços (ANM, 2018). 

Esse poder econômico da Vale S.A. se associa diretamente com o poder social,  na

medida  em  que  a  mineração  emprega  inúmeros  indivíduos  do  município.  Inclusive,

Brumadinho está em segundo lugar no  ranking de cidades com maior número de postos de

trabalho na indústria extrativista (MTE, 2018), conforme se nota do gráfico abaixo:

Gráfico 2 - Participação do setor extrativo mineral na geração de empregos formais



Fonte: MTE, 2018

Dessa forma, o que se conclui é que – de fato – a atividade minerária em Brumadinho

é responsável por considerável arrecadação e geração de emprego. Não obstante, conforme

leciona Milanez et al (2019), as arrecadações com a CFEM, por exemplo, são baixas quando

comparadas com os valores movimentados pela Vale S.A. no município. Assim, o que se nota

é que a empresa possuía (e possui) um potencial bio-necropolítico significativo na cidade, na

medida em que é responsável pelo controle das atividades sociais, ditando a economia local e

as particularidades socioeconômicas de Brumadinho. 

Assim, antes que sejam abordadas as questões  próprias acercas do rompimento da

barragem  de  rejeitos  de  mineração  na  cidade  de  Brumadinho,  com  a  análise  da  bio-

necropolítica  envolvida,  caberá  a  análise  acerca  do  pré-rompimento  –  de  forma  que  a

compreensão  acerca  da  tragédia-crime  acompanhe  a  lógica  da  microfísica  do  poder  que

constitui  o  tecido  social  e  aprofunda  as  vulnerabilidades  sociais,  convertendo-as  em

vulnerabilidades ambientais. 

Para viabilizar as constatações que se pretende, importará invocar o estudo de Milanez

et al (2019) que constatou uma relação direta entre o poder econômico e os desastres-crimes

envolvendo  barragens.  Conforme  se  extrai  da  pesquisa  utilizada,  os  preços  dos  minérios

variam de tempos em tempos, da mesma forma que a frequência dos rompimentos noticiados.

Assim,  o  que  se  verificou  é  que  há  uma correspondência  entre  os  ciclos  de  preço  e  os



rompimentos, de forma que as tragédias ocorrem – usualmente – “entre 12 e 18 meses após o

pico dos preços dos minérios” (Milanez et al, 2019, p. 50). 

Isso se deve, segundo os autores, em razão da ampliação das atividades produtivas,

que é seguida pela ampliação das barragens em períodos curtos – o que exige celeridade nos

processos  construtivos  e  aplicação  de  “muita  pressão  sobre  os  órgãos  de  licenciamento

ambiental” (Milanez et al, 2019, p. 50). 

Dessa  forma,  nem  sempre  as  obras  seriam  feitas  com  a  cautela  necessária  ou
avaliadas em todos os seus detalhes pelos órgãos licenciadores. Além disso, como
muitas mineradoras ampliavam a produção ao mesmo tempo, os custos das obras
eram maiores e muitas empresas eram obrigadas a se endividar (Milanez et al, 2019,
p. 50). 

O aumento do endividamento das mineradoras leva a outra realidade, que é a tentativa

de redução de custos para ampliar a margem de lucro. Assim, a tendência das empresas é

justamente diminuir seus custos operacionais – o que se faz por meio da “redução dos gastos

com manutenção e  com segurança”  (Milanez et  al,  2019,  p.  50).  Os autores  pesquisados

demonstraram  a  correspondência  entre  a  cronologia  dos  licenciamentos  e  ampliação  da

barragem de Fundão, na cidade de Mariana/MG,  diante da alta do preço do minério, a título

exemplificativo, conforme se verifica:

Gráfico 3 - Histórico de licenciamento da barragem de Fundão



Fonte: Milanez et al, 2019

A alta  do  preço  do  minério  também conserva  relação  direta  com o  aumento  dos

números  de  acidente  de  trabalho  –  de  forma  que  resta  demonstrada  a  relação  entre  o

endividamento pela ampliação das atividades e o corte de gastos com segurança (SANTOS;

WANDERLEY, 2016). Nesse ponto, note-se, cabe o adento referente à predação sistêmica do

humano, que deixa de ter  seu valor  e dignidade reconhecidos e preservados em razão do

capital. 

Não  obstante,  a  análise  do  pré-desastre  em  Brumadinho  não  permite  concluir  a

correspondência que se aponta acima. Isso porque, a quantidade de minérios explorados pela

Vale S.A. e as características próprias da mina do Córrego do Feijão demandam uma outra

ótica. Conforme se nota, a Barragem I foi construída em 1976, com 10 alteamentos até o ano

de 2013 e processo de desativação datado em 2016. Além disso, seu rompimento corresponde

com o momento de elevação dos preços do minério.

Assim,  Bowker  e  Chambers  (2017)  apontam  que  existe  uma  relação  entre  o

rompimento  da  barragem  do  Córrego  do  Feijão  (Barragem I)  e  a  qualidade  do  minério

extraído  na  respectiva  mina.  Isso  porque,  as  minas  com  minério  de  menor  qualidade

demandam barragens maiores (em razão do descarte de maior quantidade de resíduos) ao

mesmo tempo em que são menos rentáveis (de forma que há um menor investimento em

segurança por parte da empresa). Aliado a isso, os autores supra ressaltam que o lançamento

do projeto “Barragem Zero” pela Vale S.A. guarda relação direta com o desastre-crime em

Brumadinho. 

Isso porque, apesar do projeto ter perdido força em 2012 – em razão da baixa dos

preços – e sido retomado em 2016, após o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana,

a Vale S.A. procurou estender a produção no Córrego do Feijão de forma considerável. Assim,

apesar de o planejamento inicial ter previsto o fim das operações no complexo em 2014, as

atividades foram prorrogadas até o ano de 2016 – o que indica a possibilidade de que as

barragens de rejeito tenham se aproximado da exaustão, com “baixa capacidade adicional de

armazenamento” (Milanez et al, 2019, p. 63). 

Até aqui, o que se nota é a existência de uma realidade de sobreposição dos interesses

econômicos  aos  interesses  socioambientais.  Assim,  há  a  aplicação  direta  dos  conceitos

apresentados  por  Achille  Mbembe  no  que  diz  respeito  à  necropolítica.  Isto  é,  o  sistema

capitalista – em sua dinâmica predatória – tende a extraviar maiores precauções para garantia

e  manutenção  da  vida  (em uma perspectiva  socioambiental),  de  forma que  os  limites  de



produção são alcançados com vista  a alimentação do capital  em detrimento do bem-estar

humano e ambiental.

A própria construção da barragem I da mina do Córrego do Feijão já representa a

gênese bio-necropolítica da situação, na medida em que o método escolhido foi a montante,

com  realização  de  dez  alteamentos  e  a  constatação  de  falhas  documentais,  construtivas,

“desempenho problemático e equipamentos de monitoramento defeituosos” (Milanez et al,

2019,  p.  63).  Ademais,  a  postura  estatal  –  refletida  na  própria  limitação  sistêmica  de

disponibilização de fiscais e processos mais hábeis para garantia da segurança – já apontam

para uma microfísica de poderes aliada às realidades do capital.

Toda essa realidade levou ao contexto do rompimento da Barragem I, da mina do

Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro de 2019, às 12h28min. Foram 13 milhões de metros

cúbicos de rejeitos lançados no meio ambiente, afetando diretamente a vida de mais de 300

pessoas que viviam ou trabalhavam na área de escoamento do rejeito. Na imagem abaixo é

possível verificar o trajeto da lama de rejeitos até a data de 27 de janeiro de 2019.  

Ilustração 12 - Área de impacto imediato

Fonte: Romão et al, 2019



Apesar da existência de equipamentos de segurança para uma eventual evacuação da

área de auto salvamento,  as sirenes não tocaram. Dessa forma,  as ondas de rejeito – que

alcançaram 80 quilômetros por hora – atingiram o refeitório e a área administrativa da Vale

S.A., vitimando o maior número de pessoas e, posteriormente, seguindo para Brumadinho. Os

rejeitos alcançaram o Rio Paraopeba, vitimando também a fauna e flora fluviais.

Cerca de 24 mil moradores de Brumadinho foram evacuados e o Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais assumiu o posto de comando para resposta imediata à tragédia-crime.

O Tenente BM Hipólito, acerca do legado do trabalho de busca e resgate pontuou: 

 Após o desastre, a atenção sobre a importância do trabalho dos cães de trabalho
aumentou  bastante  e  foi  nesse  momento  que  tive  o  benefício  daqueles  que  já
puderam antever a importância deles, havia finalizado meu treinamento de busca,
resgate e salvamento com cães alguns dias antes. E mesmo estando a mais de 500km
foi mobilizado grande recurso para que profissionais como eu percorressem essa
distância no tempo mais breve possível, deslocando de aeronave foi possível estar
operando com os cães do triângulo mineiro já na manhã do dia posterior ao acidente.
Ainda sobre o reconhecimento pude ser reconhecido, ainda que seja para alguns uma
característica básica e preliminar, eu tinha o inglês a meu favor. Estive a frente de
grande parte  do efetivo de Israel  por 2 dias.  Conectado diretamente ao chefe de
operações daquele país.  Prestando informações diplomáticas e  etc.  Sem contar  a
experiência  operacional  que  pude  passar  a  eles.  Vendo  os  vários  veículos  de
comunicação divulgando imagens dos homens de Israel trabalhando em Brumadinho
utilizando  os  "bastões"  que  pude  ensinar  a  eles  como  fazer,  para  melhor  se
movimentarem na lama, foi muito gratificante. Por último e mais importante, tive a
oportunidade  de  estar  na  guarnição  que  encontrou  pode  salvar  com  vida:  um
pesquisador  civil  que  apoiava  nos  trabalhos  investigativos  do  rompimento  da
barragem, que havia se extraviado em floresta após ser vítima de ataque por enxame
de abelhas. 

Ainda sobre a experiência de trabalhar no primeiro contato com a tragédia-crime, na

busca por sobreviventes e corpos, o Cadete BM Pedro Gonçalves contribuiu:

Sem sombra de dúvidas trabalhar em Brumadinho foi uma grande experiência. Em
2015, ainda como civil, acompanhando a operação em Mariana, houve um grande
impacto sobre o desastre em si e as pessoas que foram afetadas. Ao ingressar em
2017, eu nunca imaginei que outra “Mariana” poderia acontecer, e a gente viu que
no início de 2019 não foi bem assim. Infelizmente houve o rompimento da barragem
do Córrego do Feijão,  inclusive  foi  necessário  cassar  as  férias  dos discentes  da
Academia do Corpo de Bombeiros Militar para o empenho. Nós fomos utilizados na
primeira  resposta  ao  desastre,  parte  da  equipe  foi  mobilizada  para  o  posto  de
comando  e  parte  da  equipe  para  o  campo  e  isso  trouxe  uma  grande  valia.  Eu,
particularmente,  atuei  nas duas áreas,  então consegui trabalhar nas operações em
campo,  inclusive  minha  equipe  identificou  um  corpo  e  isso  foi  bem  marcante,
porque o cheiro era bem característico, então foi uma experiência nova que tive. E
no posto de comando, em que a operação estava no início, com toda aquela atenção
voltada em Brumadinho, então foi muito válido auxiliar no trabalho de coordenação
da operação do início. 



Ademais, o entrevistado supra suscitou momentos marcantes acerca do trabalho do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: 

Um momento bem marcante foi em uma segunda ida a Brumadinho, alguns meses
após o primeiro contato, em que a gente já estava revolvendo a lama sólida para
sentir eventual odor. A gente fez uma busca na mancha da lama e de longe podia-se
ver outra barragem, a B6 se não me engano. E aquilo foi bem impactante, porque
você estava ali no meio da lama e a barragem é um elemento de proporções bem
grandes.  Isso me deu um pensamento de “nossa mãe,  tinha outra barragem aqui
como aquela e que causou todo esse estrago”. Foi uma sensação de “poxa vida,
agora está numa situação estável, mas olha quantos riscos potenciais ainda existem

Para  além  dos  atingidos  e  mortes  diretas  causadas  pelo  soterramento,  inúmeros

moradores  de  Brumadinho  foram  atingidos  indiretamente  ou  diretamente,  calculando-se

perdas  materiais  significativas.  Conforme  os  levantamentos  realizados  por  Romão  et  al

(2019), cerca de 33.792 pessoas foram afetadas pela tragédia-crime – o que pode representar

uma realidade ainda maior, tendo-se em vista que os dados censitários disponibilizados acerca

do município datam do ano de 2010. 

Conforme se nota do mapa elaborado pelos autores pesquisados e supramencionados

(2019), trinta e um domicílios foram atingidos diretamente pelo rejeito da barragem rompida.

Ademais, é de se destacar que a maioria das comunidades rurais perderam vias de acesso às

estradas e trilhas que levavam à cidade e também aos centros hospitalares. 

Ilustração 13 - Área de impacto imediato e localização de domicílios e
estabelecimentos rurais e suas vias de acesso



Fonte: Romão et al (2019)

Conforme  aponta  Romão  et  al  (2019),  para  além  da  perda  da  vida  e  dos  danos

materiais, o isolamento dessas comunidades em razão da avalanche de lama teve influência

direta no agravamento de doenças pré-existentes, desencadeamento de sofrimento mental –

sobretudo  ansiedade  e  depressão  –  hipertensão,  doenças  do  trato  respiratório  e  doenças

infecciosas. Essa realidade é desencadeada, note-se, pelo trauma dos eventos e dificultação do

acesso aos centros de atenção hospitalar. 

Assim,  para  os  fins  que  pretende  a  pesquisa,  importa  questionar  quem  são  estes

indivíduos que foram e são os mais afetados pela tragédia-crime em Brumadinho, como forma

de confirmar toda a discussão proposta nos capítulos anteriores. Isto é, em um contexto bio-

necropolítico – que controla as comunidades e produz a morte dos “indesejáveis sociais” – há

um  aprofundamento  das  vulnerabilidades  humanas  e  criação  de  vulnerabilidades

socioambientais  para  a  viabilização  do  fim  que  pretende  a  microfísica  dos  poderes  nas

periferias do capitalismo?

4.2.1 As injustiças ambientais em Brumadinho: um caso de racismo ambiental



O recorte para análise de vulnerabilidades socioambientais que são aprofundadas pelo

e para um contexto bio-necropolítico será racial e socioeconômico. Para tanto, recorrer-se-á à

pesquisa elaborada por Milanez et al (2019), que investigou a característica da população nas

áreas  atingidas  pelo  rompimento  da  Barragem  da  Mina  do  Córrego  do  Feijão.  Assim,

demonstrar-se-á que os indivíduos negros e de baixa renda – marginalizados – foram os mais

afetados  pela  tragédia-crime,  confirmando a existência  de vidas  nuas  (ACSELRAD et  al,

2012). 

A pesquisa usada nas interpretações que esta dissertação se propõe utilizou os dados

dos indivíduos domiciliados em um raio de 10 quilômetros do rejeito, entre o Córrego do

Feijão e o bairro Pires. Ademais, os dados observados são datados do ano de 2010, de forma

que importa a consideração acerca de uma contagem não exata para os parâmetros de 2019.

Não obstante, a projeção populacional segue um padrão que não é afetado pela defasagem

temporal dos dados. 

Nesse sentido, cabe destacar que a maioria das áreas atingidas diretamente pelo rejeito

são zonas rurais (MILANEZ et al, 2019), com exceção da área do Córrego do Feijão e do

Parque Cachoeira.  Dos habitantes  dessas  regiões,  63,8% eram negros  ou pardos – o que

representa uma média superior  à média municipal,  que é  de 52,5%. Nas duas áreas mais

atingidas, e que também sofreram com o maior número de vítimas, quais sejam, o Córrego do

Feijão  e  Parque  Cachoeira,  os  negros  configuravam  70,5%  e  58,8%  dos  atingidos  –

respectivamente (MILANEZ et al, 2019). 

Os autores supra ainda destacam que um único bairro em raio de 10km da linha de

escoamento  do  rejeito  apresentava  percentual  superior  de  brancos  –  52,4%.  Todavia,  é

justamente nessa localidade em que se percebeu a menor renda média por pessoa, equivalente

a  R$410,00 por  mês  (considerando-se  o  salário-mínimo de  2010,  que  era  de  R$510,00).

Assim, o que se verifica é que os principais afetados da tragédia-crime foram corpos negros e

pobres. 

A característica de renda das áreas analisadas demonstra, que na comparação com o
restante da população de Minas Gerais e de Brumadinho, as populações atingidas
tinham  um  perfil  de  maior  pauperismo  ou  mesmo  renda  mensal  preocupante,
inferiores  a  um  salário  mínimo.  Deste  modo,  o  desastre  demonstra  tanto  uma
correlação racial, específica do racismo ambiental, como de renda, que expressam a
desigualdade ambiental existente (MILANEZ et al, 2019, p. 80).



Essa é  a  realidade que se confirma da tabela  das  características populacionais  dos

primeiros e principais atingidos pelo rompimento da Barragem I, da mina do Córrego do

Feijão:

Tabela 5 - Características populacionais das áreas próximas à Barragem I (2010)

ÁREA POPULAÇÃO NEGRA (%) REND. MÉDIO MENSAL

(R$)
Área da mina 57,4 524,74
Córrego do Feijão 58,8 427,56
ÁREA POPULAÇÃO NEGRA (%) REND. MÉDIO MENSAL
Parque Cachoeira 47,6 410,96
Parque do Lago 70,5 516,84
Pires 70,3 394,56
Entorno de Pires 64,9 452,87
Margem  2  do  Parque

Cachoeira

70,2 599,27

Total na área atingida 63,8 475,25
Adaptado de Milanez et al, 2019

Ademais, a análise do mapa racial da região urbana de Brumadinho permite verificar

uma distribuição mais igualitária entre indivíduos que se declaram brancos e indivíduos que

se declaram negros, conforme segue:

Ilustração 14 - Mapa racial da zona urbana de Brumadinho



Fonte: http://patadata.org/maparacial/

Todavia, a análise da região a jusante à Barragem I, da Mina do Córrego do Feijão,

permite  a  constatação  a  respeito  de  uma  concentração  superior  de  indivíduos  negros  na

chamada “zona de sacrifício”, conforme se nota: 

http://patadata.org/maparacial/


Ilustração 15 - Mapa racial da zona rural jusante à Barragem I

 

Fonte: http://patadata.org/maparacial/

Assim, apesar de se reconhecer que cerca de 826 pessoas atingidas que se declararam

brancas e de classe média sofreram as mesmas consequências diretas dos outros 63,8% dos

habitantes da região, há que se pontuar que negros e pobres representam os maiores afetados

em números, o que leva à confirmação da hipótese formulada para a pesquisa. Isso se reforça

se forem analisados os padrões das características populacionais dos principais afetados com

o rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana, no ano de 2015 – em que

84,3% da população atingida  era  negra.  Ou seja,  a  oneração e  extermínio de corpos não

incorporados pela dinâmica sistêmica não é um fato isolado no município de Brumadinho. 

Ou seja,  o  racismo ambiental  –  que também se traduz em injustiça ambiental  –  é

desenvolvido por ações racistas em locais de construções de barragens para rejeitos ou outros

empreendimentos  que  alterem a  segurança  ambiental,  além de  se  resultado  de  dinâmicas

estruturais  que  “garantem  o  privilégio  dos  brancos  a  não  estarem  expostos  aos  riscos

http://patadata.org/maparacial/


ambientais ou a serem menos atingidos em tragédias ambientais” (PULIDO, 2000, p. 36).

Acerca dessa questão, Milanez et al (2019) relatam que 

Nos  debates  decorrentes  do  desastre  do  rio  Doce,  fomos  recorrentemente
interpelados por profissionais da engenharia que suas escolhas locacionais, no caso
das  barragens,  não  estavam  relacionadas  às  características  populacionais.
Respondíamos que a construção de obras com alto grau de risco a vida e elevado
impacto, em sua maioria, só é concebida e autorizada em condições que ameaçam
grupos inferiorizados da sociedade, politicamente fracos, sem poder de pressão ou
negação. Fraqueza suficiente para serem invisibilizados na concepção dos projetos,
desconsiderando  sua  existência  na  localidade  no  âmbito  dos  estudos  prévios  e
considerando o espaço como vazio demográfico. No mais, raramente se destaca o
perfil  étnico-racial  ou  mesmo  as  condições  de  renda  dos  grupos  ameaçados
(MILANEZ et al, 2019, p. 79).

Assim, a partir do exemplo do rompimento da Barragem I, em Brumadinho, pode-se

dizer que nas tragédias-crime de caráter ambiental, persiste um caráter de desigualdade das

consequências. Em geral, os maiores e principais atingidos pelas mazelas ambientais são os

vulneráveis sociais – negros, pobres, mulheres, LGBTs, pessoas em sofrimento mental, entre

outros – que acumulam pouca capacidade de resposta a eventos de grandes proporções e estão

inseridos em áreas marginalizadas, às periferias, em razão da não incorporação de suas vidas

pelo sistema. 

Diz-se que são criadas áreas de sacrifício, como a zona de escoamento de rejeitos nas

proximidades do Córrego do Feijão, em que são assumidos os riscos – ou negligenciados –

em razão da invisibilidade dos corpos que ali residem. Essa realidade atende à expectativa

bio-necropolítica,  no  sentido  da  naturalização  de  “vidas  nuas”,  que  não  conservam valor

completo para a sociedade e que, em razão disso, tem seu extermínio legitimado por uma

política  que promove mais  que o controle  das  comunidades  e  sua  marginalização,  mas a

morte. 

Brumadinho configura-se, portanto, como o último e maior exemplo brasileiro acerca

da  conversão  das  vulnerabilidades  sociais  em  vulnerabilidades  também  ambientais.  O

rompimento  da  Barragem  I,  do  Córrego  do  Feijão,  demonstra  que  a  lógica  sistêmica

negligencia  o  valor  dos  corpos  mais  frágeis  –  retirando-lhes  a  dignidade  do  “viver”  e

negando-lhes a segurança. A realidade do risco aponta, nesse sentido, como uma teoria que

não  abarca  de  forma  completa  as  estruturas  pontuadas  –  no  que  tange  as  injustiças

socioambientais. 

Isso  porque,  nas  periferias  do  capitalismo  os  corpos  onerados  com  as  mazelas

ambientais não superaram os principais dilemas das sociedades pré-modernas. Dessa forma,

utiliza-se a teoria de Hasan (2018) para afirmar – sem maiores aprofundamentos, vez que não



diz  respeito  ao  núcleo  principal  da  pesquisa  –  que  na  realidade  de  Brumadinho,  há  um

contexto de duplo risco, na medida em que os principais afetados pelo rompimento estiveram

– e estão – submetidos ao medo (típico de uma sociedade de risco tradicional), mas também

às dificuldades sociais, como pobreza e discriminação racial.

Esse contexto de duplo risco é essencial para a manutenção de uma perspectiva bio-

necropolítica,  na  medida  em  que  o  sistema  se  apropria  dos  discursos  acerca  do  risco  e

segurança para a promoção do controle das vidas, ao mesmo tempo em que pode fragilizar a

vida de uns  – retirando-lhes o valor.  Assim,  o que se afirma – por derradeiro – é  que a

realidade sistêmica desenvolve uma microfísica de poderes e utiliza-se do controle da vida e

da morte para gerar resultados dentro do próprio sistema, excluindo ou incluindo indivíduos. 

Essa dinâmica inclusiva e exclusiva tem sua manutenção realizada por meio da criação

e  aprofundamento  de  vulnerabilidades.  Dessa  forma,  se  em  um  primeiro  momento  as

fragilidades do ser humano são utilizadas para identificação dos corpos que não são bem-

vindos, em um segundo momento são criadas vulnerabilidades ambientais correspondentes às

sociais que levam ao extermínio ou segregação desses grupos. Assim, o sistema global, de

raízes econômicas e políticas estabelece uma dinâmica de auto alimentação, cujo principal

combustível é a barbárie socioambiental. 

4.3 Uma via alternativa pelos Direitos Humanos

Diante  dessa  realidade  –  de  injustiças  ambientais  e  bio-necropolítica  –  impera  à

pesquisa invocar os Direitos Humanos como uma via de superação das mazelas que se propôs

estudar.  Isso porque,  o acesso a  um meio ambiente  ecologicamente  equilibrado,  seguro e

democrático é um direito fundamental à dignidade dos seres, de forma que o fortalecimento

desse paradigma pode representar o resgate das considerações e valores humanos, em um

caminho contra hegemônico. Para tanto, cabe estabelecer as aproximações conceituais entre

as pautas, conforme verificar-se-á.

A relação entre os Direitos Humanos e a bem-estar (e segurança) socioambiental é

condicional, de forma que a nulidade de um inviabiliza a satisfação do outro. São direitos que

se englobam em medidas ambivalentes: sem o meio ambiente, não há forma de se garantir a

própria vida, ao mesmo tempo em que o equilíbrio ambiental é medida da própria dignidade

afirmada na lógica dos Direitos Humanos. 

Referido  posicionamento  se  confirma  na  afirmação  de  que  “a  vida  é  o  mais

fundamental de todos os direitos” (DEL POZO, 2000, p. 48-49 apud BELTODI, 2007, p. 07).



Isso porque,  sem vida não há que se falar  na existência  humana e,  por consequência,  na

existência  dos direitos  que lhe são atribuídos.  Assim,  o direito  à vida depende do direito

humano ao meio ambiente – e vice-versa.  

Assim, as percepções humanas e ambientais são interligadas de tal forma que, havendo

violação  de  qualquer  destes  direitos,  haverá  duplo  desequilíbrio.  Ou  seja,  degradações

ambientais implicam também na desestruturação dos Direitos Humanos. Isso nos possibilita

concluir que tanto os direitos ambientais – alcançando as cinco dimensões da sustentabilidade

– quanto os Direitos Humanos convergem em um mesmo propósito (BELTODI, 2007, p. 10).

Diz-se, portanto, que a questão ambiental se integra às percepções dos Direitos Humanos na

medida em que os vulneráveis  são os signatários das mazelas ecológicas  e que o próprio

organismo coletivo é afetado (GUERRA, 2010, p. 46).

Ensaios  a  respeito  dessa  percepção  foram  notados  em  importantes  documentos

internacionais,  tais  quais,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  Protocolo  dos

Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais,  no  Protocolo  dos  Direitos  Civis  e  Políticos,

Declaração de Biskaia, Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e o Protocolo de San

Salvador (GOMES, BULZICO, 2010). 

Após, os próprios constitucionalismos tratariam de esboçar a preocupação ambiental

para alcance de dignidade dos indivíduos – como é o caso da Constituição da França que, por

força preambular e em razão do disposto no Capítulo XI da Carta Magna francesa, deu origem

ao  Código  do  Meio  Ambiente  que,  mais  que  estabelecer  conceitos  gerais  de  cuidado  e

proteção  ambiental,  delimitou  princípios  norteadores  de  uma  política  ambiental  e  criou

entidades  responsáveis  pelo  efetivo  direcionamento  das  questões  ambientais  e  do

desenvolvimento sustentável – a exemplo do artigo L110. 

A percepção supra seria consolidada no âmbito internacional com a Declaração de

Estocolmo, de 1972, em que ficou positivado o equilíbrio ambiental como direito fundamental

e fundamento da dignidade humana. Acerca da Conferência que precedeu a Declaração, foi

responsável  pela  criação  de  um  Plano  de  Ação  para  o  Meio  Ambiente  (com  109

recomendações), a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Resolução sobre

aspectos financeiros e organizacionais no âmbito da ONU e o Programa das Nações Unidas

sobre Meio Ambiente (GOMES, BULZICO, 2010).

Quanto  à  Declaração  em  si,  inaugurou  o  Direito  Internacional  Ambiental  e  foi

responsável  pela  “consagração  do  meio  ambiente  enquanto  direito  humano”  (GOMES,

BULZICO,  2010,  p.  55).  É  justamente  a  confirmação  desse  sentido  que  mobilizou  a

comunidade internacional - seja por instrumentos jurídicos internos ou internacionais – em



uma nova percepção e tratativa com o meio ambiente, “com a participação mais intensa dos

governos e da sociedade” (GOMES e BULZICO, 2010, p. 62).

Assim, acompanhando o entendimento de José Afonso da Silva (2002), aponta-se a

ascensão de um paradigma na esfera Ambiental Internacional, que diz respeito à cooperação

solidária internacional para garantia do equilíbrio ecológico e, por consequência, dos Direitos

Humanos. “É essa concepção solidária de direitos que constitui a essência básica do direito

humano ao meio ambiente” (GOMES, BULZICO, 2010, p. 78), de forma que a cooperação

internacional deve ser conduzida, sempre, para viabilizar um meio ambiente equilibrado. 

O meio ambiente  é,  portanto,  medida indispensável  para a  efetivação dos Direitos

Humanos, tanto pela possibilidade da manutenção da própria vida, quanto pela viabilização

dos aspectos fundamentais que circundam o viver – cultura, alimentação, lazer. Assim, tendo

em vista  a  “insuficiência  de  sua  proteção  nos  níveis  de  sistemas  jurídicos  isolados,  sua

proteção  ganha  amplitude  e  reconhecimento  da  comunidade  internacional,  no  intuito  de

alcançar  um  padrão  de  proteção  ambiental  razoável  no  planeta  e  estruturar  uma

responsabilidade global” (GOMES, BULZICO, 2010, p. 49). Isso, note-se, é viabilizado pela

cooperação entre os povos, um poder-dever da humanidade. 

Todavia,  importa  dizer  que  a  discussão  supra  –  apesar  dos  esforços  e  constantes

mobilizações de autoridades e instituições – vicia-se em uma linha utópica. Isso porque a) há

incompatibilidades entre os anseios de crescimento e o paradigma da sustentabilidade; b) os

Direitos  Humanos  são  elencados  em  um  plano  ideológico,  que  encontra  limites  na  sua

universalidade, e terminam negligenciados como projeto de sociedade – meio de efetivação

que defende o professor João Batista Moreira Pinto (2014).

Justamente  a  esse problema se referia  Bobbio (1992),  ao  dizer  que a  questão  dos

Direitos  Humanos  não  deve  se  prender  exclusivamente  a  fundamentos.  Ora,  havendo

preocupação  tão  somente  com  a  significação  de  direitos,  são  fechados  os  espaços  para

trabalho e aplicação. Da mesma forma, o foco central em anunciações globais desses direitos

fada-os tão somente ao campo das ideias. 

Assim, tendo em vista as leituras de que o aparato jurídico internacional tem limitado

o discurso dos direitos humanos ao plano burocrático, percebe-se que, não espantosamente, as

ideologias  da dignidade humana a partir  do equilíbrio  ambiental  não superam os sentidos

utópicos por não serem correspondentes aos movimentos da base das relações planetárias. Ao

contrário,  acabam interpretadas  e incorporadas  pela  lógica bio-necropolítica  – legitimando

intervenções cujo fim é a própria morte de sujeitos sob a alegação da defesa humanitária.



Nesse sentido, não raras vezes são verificados vilipêndios às ordens de preservação de

dignidade humana e de bem-estar ambiental. Não fosse por isso, os esforços de efetivação da

utopia social e ecológica do pós-segunda guerra teriam sido eficientes para reverter os efeitos

e consequências da degradação ambiental do mundo. Ao contrário, o cenário foi guiado a uma

realidade oposta, em que a dignidade socioambiental é negligenciada em nome do capital –

com a degradação da natureza e promoção da necropolítica ambiental.

Dessa  forma,  o  que  se  propõe  é  um  projeto  de  Direitos  Humanos  pautado  na

fraternidade e solidariedade, desenvolvido no tecido social – e não somente nas instituições.

Assim, superando a fundamentação de tais direitos, e buscando o seu desenvolvimento como

um projeto  de sociedade,  há que se viabilizar  o desenvolvimento  de um novo paradigma

global que – apesar de distante, não é inalcançável. E mais, é preciso pensar em um projeto de

globalização, não das mazelas bio-necropolíticas, mas de vias hegemônicas, que ultrapassem

e resultem na construção de um padrão planetário de fraternidade (SANTOS, 1993).

É  justamente  a  partir  da  solidariedade  e  da  fraternidade  que  o  desmonte  de  uma

dinâmica bio-necropolítica pode se viabilizar, na medida em que serão construídos padrões de

consideração do valor humano. Assim, pelos termos da Laudato Si, do Papa Francisco, há que

se  promover  a  condenação  incessante  da  destruição  e  exploração,  da  busca  voraz  por

produção e consumo e da falta de visões políticas fraternas – o que se mostra possível a partir

de uma perspectiva de construção e fortalecimento dos Direitos Humanos como orientador de

indivíduos, sociedades e instituições. 

Apesar  de tratar-se de um projeto ousado que,  em termos,  já foi  incorporado pelo

sistema, os Direitos Humanos devem permanecer como utopia para o pensamento crítico, na

busca por um caminho hegemônico,  que se apoie no que outrora romantizou Galeano: “A

utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez

passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que

serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do homo sapiens sapiens no globo foi marcado por uma série de

guinadas na tratativa socioambiental. Se outrora, na pré-história, conservou-se uma dinâmica

matriarcal com a natureza – a deusa-mãe –, já na antiguidade essa perspectiva foi alterada, na

medida em que o ser humano ocupou o centro dos pensamentos, sobretudo na filosofia. Entre

os egípcios e os helenos, os espaços ambientais começaram a ser transmutados, e entre os



romanos a política expansionista levou a uma realidade de intensa poluição e apropriação dos

bens naturais.

O aprofundamento dessa realidade ocorreu com o advento da Idade Média, em que a

hegemonia cristã tratou de promover uma visão de mundo em que a natureza estava entregue

para  o  domínio  do  homem – isto  é,  legítimo  utilizar-se  das  benesses  do  meio  ambiente,

tomando vegetais, animais não humanos e espaços como elementos de viabilização da vida

humana. Ademais, também foram reforçados novos padrões de relacionamento entre seres

humanos, com o desenvolvimento de um poder disciplinar centralizado na figura de senhores

e súditos.

O rompimento com a perspectiva medieval e a inauguração de uma realidade moderna

consolidou essas lógicas, na medida em que o surgimento de um novo paradigma político-

econômico demandou uma dinâmica mais profunda de controle e submissão da natureza e dos

corpos humanos.  Para tanto,  o  fenômeno da Acumulação Primitiva  tratou  de desvirtuar  a

ligação entre homem e meio ambiente – conferindo a estes o sentido de força de trabalho e

espaço para obtenção de matéria-prima, respectivamente. Assim, as demandas de produção e

consumo da era moderna foram viabilizadas, consolidando um padrão utilitarista e predatório

na  perspectiva  socioambiental:  o  que  a  pesquisa  pontuou  como  o  surgimento  do  homo

predator.  

Importou pontuar, todavia, que essa é uma realidade própria do contexto europeu. Na

periferia da história – sobretudo nas Américas e África – outra perspectiva foi cultivada no

que tange aos relacionamentos sociais e ambientais. Isso porque, os originários conservavam

uma dinâmica de alteridade socioambiental, de forma que a utilização dos bens naturais era

pautada no cuidado e na harmonia, o que se demonstrou a partir da realidade pan-amazônica

dos povos originários. As hierarquizações entre humanos e humanos e natureza não ocorria de

forma a legitimar a predação, o que concorreu para a conservação das dignidades daqueles

humanos. 

Todavia, a invasão das Américas trataria de alterar essa perspectiva, na medida em que

se incorporaram os padrões predatórios europeus nas periferias de um capitalismo que ainda

se consolidava. Assim, corpos indígenas e africanos – principalmente – foram subjugados e a

natureza apropriada para a produção de riquezas que, posteriormente, seriam exportadas. 

Essa realidade evidencia bem a noção de uma microfísica dos poderes desenvolvida

por Michel Foucault a partir de uma genealogia do poder. Conforme tratou de apresentar o

estudo,  o  filósofo  supra  constatou  a  existência  de  um poder  disciplinar  até  um primeiro

momento da modernidade – que se legitimava na figura dos reis. Não obstante, a partir do



século XVIII, Foucault aponta para o surgimento de uma nova dinâmica de controle – que

está  intimamente  conectada  com o desenvolvimento  das  relações  sociais  e  ambientais  ao

longo da história, isto é, são as realidades de poder que interferem na forma como os padrões

predatórios se consolidaram e aprofundaram. 

Se outrora era necessária a centralização do poder,  com a determinação de gestos,

movimentos  e  comportamento,  com  a  modernidade  houve  um  deslocamento  para  o

adestramento  de  massas  –  o  que  é  denominado  biopoder.   Para  tanto,  inicialmente

desenvolveu-se o interesse no controle da saúde das comunidades como método para controle

da própria vida. Nesse contexto, o biopoder se fortalece como a condição de existência do

próprio capitalismo – vez que permite o exercício do controle sem a figura necessária de um

tirano, o poder de “fazer viver e deixar morrer”. 

Essa visão foucaultiana é complementada por Agamben, que desenvolve os conceitos

de “vida nua”. Ou seja, ao mesmo tempo em que o biopoder garante a vida de determinados

indivíduos dentro da comunidade,  institui  a figura do  homo sacer,  que é o corpo que não

possui qualificações políticas. E é justamente a partir dessa constatação que esta dissertação

invocou os ensinamentos de Achille Mbembe para demonstrar a insuficiência dos conceitos

foucaultianos para uma análise das realidades de periferia do capitalismo – ou seja, da mesma

forma que as relações socioambientais diferiram ao longo da história, também a análise de

poder é distinta,  sobretudo se considerados os contextos coloniais  e de genocídio em que

foram inseridos os americanos e africanos. 

Assim,  foi  apresentado  o  conceito  de  tanatopolítica  (ou  necropolítica)  como  uma

releitura do biopoder  foucaultiano. Dessa forma, se legitima a noção de que nos países do

eixo Sul  do planeta  há a  configuração  de vidas  que são matáveis  –  diz-se acerca  de um

deslocamento do eixo “fazer viver e deixar morrer” para o “fazer viver e fazer morrer”. 

Isso se justifica em razão de uma alteração nos padrões de produção capitalista. Se em

um primeiro momento, as demandas de produção faziam necessária a incorporação de todos

no sistema – para a produção máxima – com o aprimoramento do capitalismo a mão de obra

excedente tornou-se descartável.  Assim, cria-se uma movimentação pela eleição de corpos

descartáveis  e  elimináveis  –  que  podem  assumir  os  riscos  da  insegurança  e  do  próprio

extermínio direto pelo Estado. 

A  descartabilidade  desses  indivíduos  se  faz  por  meio  do  desenvolvimento  e

aprofundamento de vulnerabilidades sociais, intimamente ligadas às questões humanos – de

forma que se torna  claro  que  o controle  biopolítico  é  uma realidade  mesmo no contexto

necropolítico.  Assim, corpos negros,  mulheres,  LGBTs e pessoas em sofrimento mental  –



principalmente – são excluídos do sistema e retirados da sociedade.  Isso se viabiliza pela

negação de acesso às benesses socioambientais e pela própria retirada desses indivíduos dos

ambientes. 

Dessa forma, os vulneráveis sociais são levados – em razão do fator pobreza, que é

aglutinador de fragilidades – para as periferias e espaços com menor segurança ambiental,

estando a mercê da morte. Isso porque, pouco valor representando para o sistema, o preço de

suas vidas é desconsiderado, de forma que é possível assumir o risco (e o próprio desejo e

produção) da morte. É nesse sentido que a pesquisa pontua que as vulnerabilidades sociais são

também (e  levam às)  vulnerabilidades  ambientais,  pelo  que  se  fala  em uma fragilização

socioambiental. 

Essa constatação enrobustece e viabiliza o debate acerca das injustiças ambientais, na

medida  em  que  torna  cristalino  que  a  distribuição  desigual  de  insegurança  e  mazelas

ambientais não ocorre por acaso. Muito pelo contrário, há uma razão bio-necropolítica que

sustenta  a  produção  de  vulnerabilizações  ambientais  para  os  negros,  mulheres,  LGBTs  e

pessoas em sofrimento mental.  

A produção desses riscos é apresentada na pesquisa utilizando-se a teoria da sociedade

de risco de Ulrich Beck. Não obstante, o que importou ressaltar é que, apesar da globalização

dos  riscos,  os  vulneráveis  sociais  são  onerados  de  uma  forma  mais  violenta,  vez  que  a

produção de risco para esses indivíduos busca o próprio extermínio de suas vidas. É nesse

sentido  que  se  desenvolveu,  por  exemplo,  os  debates  acerca  do  movimento  por  justiça

ambiental nos Estados Unidos da América. 

Naquele país,  a população negra percebeu que em seus bairros eram instalados os

empreendimentos de tóxicos e que, de alguma maneira, representavam perigo à segurança,

bem-estar e vida dos afrodescendentes – realidade que não era notada em bairros brancos, por

exemplo. Assim, assumindo-se o controle das condições de vida para a produção da morte,

estigmatizou-se  a  comunidade  negra  daquele  país  a  partir  da  associação  com  o  lixo  e

substâncias perigosas.

O estudo demonstrou, ainda, que na América Latina e no Brasil essa realidade bio-

necropolítica que sustenta as injustiças ambientais é ainda mais violenta – o que se justifica

em razão das peculiaridades de periferia do capitalismo, onde os corpos são objetivamente

matáveis.  Ademais,  diferentemente  dos  Estados  Unidos  da  América,  em que  a  pauta  de

injustiça ambiental se confunde com o próprio racismo ambiental, na América do Sul há uma

aglutinação significativa das vulnerabilidades pelo fator pobreza. Ou seja, não basta que os

corpos negros, das mulheres, LGBTs e em sofrimento mental existem em si mesmos para uma



eleição necropolítica. Eles são também os indivíduos mais pobres da sociedade – o que agrava

as capacidades de resposta a riscos e inseguranças ambientais. 

Para demonstrar sumariamente tal questão, a pesquisa se utilizou da interpretação de

uma tabela elaborada pela Defesa Civil de Juiz de Fora/MG, em que restou demonstrado que

83,4%  dos  bairros  do  município  incluídos  no  cadastro  de  áreas  de  risco  físico  são

majoritariamente  negros.  No mesmo  sentido,  a  análise  do  mapa  racial  do  Brasil  permite

constatar  que a população branca do país se encontra  concentrada  no Sudeste  e  Sul – as

regiões mais ricas e desenvolvidas – enquanto o nordeste e o norte são as regiões com maior

concentração de negros e pardos. 

A análise  do mapa racial  da cidade  de Belo Horizonte refletiu  a  mesma realidade

nacional. Enquanto a população branca encontra-se majoritariamente concentrada na região

centro-sul – de maior valorização – a população branca encontra-se concentrada ao Norte do

município, nas periferias e – sobretudo – nas principais vilas e favelas. Da mesma forma, a

análise dos dados da população belo-horizontina permite concluir que mulheres e LGBTs tem

maiores  dificuldades  de  ingresso  no  mercado  de  trabalho,  o  que  acaba  impulsionando  a

pobreza dessas populações – com eventuais debandadas para as regiões periféricas da cidade. 

Assim,  o que se pode dizer  acerca dessa primeira  análise  é  que,  nas periferias  do

capitalismo, as vulnerabilidades sociais levam ao contexto da pobreza. Sendo pobres, estes

indivíduos são obrigados aos espaços de maior vulnerabilidade ambiental – de forma que as

tragédias  naturais  e  antropocêntricas  vitimam  principalmente  esses  corpos  fragilizados

socialmente. É a partir dessa constatação que a pesquisa invocou o caso do rompimento da

Barragem I,  da Mina do Córrego do Feijão,  em Brumadinho/MG, para referendar  que os

principais atingidos pela tragédia-crime foram os corpos negros pobres – nesse ponto, optou-

se pelo recorte racial e socioeconômico. 

A  partir  dessa  pretensão,  a  mineração  foi  apresentada  como  uma  atividade  que

configura um grande paradoxo: ao mesmo tempo em que é inserida em uma dinâmica de

produção  de  bem-estar,  aprofunda  os  riscos  e  é  desenvolvida  em  um  contexto  bio-

necropolítico.  Isso porque, além de criar laços de dependência econômica e social com as

comunidades, a extração de minério e o descarte de rejeitos em barragens cria um cenário de

instabilidade e insegurança ambiental. É o que se verifica, por exemplo, quando da opção de

construção de barragens pela técnica a montante – a menos segura, vez que possui maior

suscetibilidade a liquefação e pipping, mas a mais viável economicamente.

Para  afastar  eventuais  riscos  que  acompanhem  esses  empreendimentos,  o

licenciamento  ambiental  surge  como  um instrumento  contra  hegemônico  de  garantia  das



melhores  técnicas  e  minimização  dos  impactos  causados  pelas  barragens  de  mineração.

Assim, o que se nota é a importância do licenciamento ambiental para a garantia do direito

humano  à  vida,  dignidade  e  bem-estar  socioambiental,  em  uma  perspectiva  que  rompa

padrões bio-necropolíticos. 

Não obstante, o estudo abandonou maiores aprofundamentos acerca do licenciamento

para retomar as discussões acerca da atividade minerária em Minas Gerais e no município de

Brumadinho – de forma a viabilizar a hipótese inicialmente formulada. O que se verificou é

que, dada a importância da atividade para o Estado e município supramencionados, a postura

biopolítica da mineração projeta-se pela dependência financeira e pelos impactos sociais que a

atividade pode gerar (e gera) na região – sobretudo os relacionados à disponibilização de

empregos formais. Assim, diz-se que a mineração exerce uma influência e controle diretos na

vida das comunidades. 

Já  a  necropolítica  é  bem  exemplificada  em  Brumadinho  quando  invocado  o

rompimento da Barragem I, da mina do Córrego do Feijão, que deixou mais de 300 mortos e

centenas de atingidos direta e indiretamente. As consequências necropolíticas consolidadas

pelo rompimento das estruturas seguem um padrão de demanda de mercado. Isto é, há um

ciclo  de  aumento  do  preço  do  minério,  o  aumento  das  dívidas  das  mineradoras  e  o

rompimento das barragens entre 12 e 18 meses após a alta dos preços – o que se justifica pela

retirada de investimentos em segurança. Ou seja, trata-se da barbárie que impregna a lógica

predatória e produtivista do capitalismo. 

Ademais, referida tragédia-crime – resultado de uma física bio-necropolítica – levou

ao fim “morte” aqueles  que já  estavam vitimados pelas  injustiças  ambientais.  É o que se

confirmou da análise das características raciais e socioeconômicas dos principais atingidos

pelo rompimento supramencionado. Ora, apesar da média populacional de Brumadinho ser

majoritariamente branca, os mais afetados pelo rompimento foram indivíduos negros – uma

média  de  63,8%. Nas duas  áreas  mais  afetadas  pela  tragédia-crime  (Córrego do Feijão  e

Parque Cachoeira) essa média era ainda maior, configurando 70,5% e 58,8%. 

Apenas um dos bairros atingidos pelo rompimento, em um raio de 10km da linha de

escoamento do rejeito,  apresentou percentual populacional superior de brancos. Todavia, a

pesquisa constatou que é justamente nessa região onde verificava-se a menor renda média por

pessoa.  Ou  seja,  a  institucionalização  da  pobreza  consolida-se  como  um  aglutinador  de

vulnerabilidades e como uma vulnerabilidade em si mesma – na medida em que resulta na

colocação de corpos em zonas de sacrifício, que são as áreas menos seguras ambientalmente. 



Nesse sentido, o que se conclui é que as injustiças ambientais – ao mesmo tempo em

que são desenvolvidas em um contexto bio-necropolítico – são utilizadas pelo sistema como

um instrumento  de  concretização  de  uma  microfísica  de  poderes  que  promove  a  vida  e

também a morte. Assim, corpos vulneráveis socialmente, quais sejam, os negros, mulheres,

LGBTs e pessoas em sofrimento mental, são também os corpos vulneráveis ambientalmente –

na  medida  em  que  tem  negadas  as  benesses  e  espaços  ambientais.  Essas  injustiças

socioambientais levam a uma realidade de desvalorização e eliminação dessas “vidas nuas”.

Dessa forma, é possível interpretar que a tragédia-crime ocorrida em Brumadinho em 2019,

antes que uma fatalidade, configura-se como um sacrifício bio-necropolítico que conduziu ao

fim pretendido com as injustiças ambientais históricas. 

Para a superação do contexto bio-necropolítico que se discute e conclui, a pesquisa

apontou para a necessidade do desenvolvimento do paradigma dos Direitos Humanos a partir

de ideais  sólidos de fraternidade  e  solidariedade.  Assim,  o que se propõe – como via de

resistência  às  políticas  de  controle  e  morte  dos  vulneráveis,  é  o  desenvolvimento  de  um

processo de globalização que torne planetário o alcance utópico dos Direitos Humanos, em

uma via não assimilável e apropriável pelo sistema. Trata-se de uma proposta que entende a

necessidade  de  recorrer  aos  Direitos  Humanos  não  como  um  fundamento  orientador  de

instituições, mas como um projeto de sociedade. 
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