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RESUMO: 

O argumento do presente trabalho monográfico se baseia na tentativa de investigar a 

dimensão dos conflitos socioambientais ocorridos no contexto de disputa por diferentes 

formas de apropriação do território. Para tanto, foi realizado um estudo sobre o 

movimento por justiça ambiental que relaciona problemas ambientais e desigualdades 

sociais como resultado de um modelo de desenvolvimento injusto, em que a maior 

carga de danos ambientais recai sobre populações vulneráveis social, econômica e 

culturalmente. O enfoque dado por essa pesquisa, ancorado nos conceitos de “justiça 

ambiental”, “injustiça ambiental” e “racismo ambiental”, diferencia-se dos tradicionais 

estudos ecológicos visto que busca investigar o meio ambiente não apenas em termos de 

preservação, mas também de distribuição e justiça. Buscou-se conceituar a expressão de 

justiça ambiental e a origem do movimento, inserida na perspectiva da ecologia política 

como abordagem teórico-metodológica e em seguida partiu-se para a análise da 

dimensão dos conflitos socioambientais, sendo destacado um caso de conflito ocorrido 

no Brasil, por meio da análise de um mapa e de dados produzidos pela Ong FASE. 

Palavras-chave: Justiça ambiental; Racismo ambiental; Conflito; Território 
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1. Introdução  
 

 Ao investigar a relação existente entre o sentido de injustiça social e meio 

ambiente, é imprescindível o debruçamento sobre as motivações que sustentam o 

discurso do capital que aponta as populações tradicionais mais despossuídas, que 

ocupam há gerações territórios que hoje são alvos de disputa, como um entrave e 

inclusive uma ameaça ao desenvolvimento de projetos que podem ser os mais variados, 

tais como indústrias petroquímicas, hidrelétricas, hidro e agronegócios para exportação, 

mineração, hotéis de luxo ou, ainda, aterros sanitários ou de rejeitos tóxicos.  

Nesse contexto, é possível identificar concepções distintas do que seria o 

desenvolvimento e, ainda, formas antagônicas de uso do espaço ambiental. A 

compreensão de que o desenvolvimento dominante, em estado de busca permanente 

pelo crescimento por meio da exploração intensiva dos recursos naturais, levando-os ao 

esgostamento e a um processo de degradação irreversível do meio ambiente já é 

conhecida. Entretanto, é necessário considerar ainda que esse processo não atinge a 

todos igual e indistintamente, pelo contrário, fica evidente que os mais pobres e os 

grupos étnicos desprovidos de poder é que são afetados com a maior parte dos riscos 

ambientais socialmente induzidos, tanto com relação ao processo de extração dos 

recursos naturais, quanto na localização geográfica dos resíduos lançados no ambiente.  

Existem dois espaços onde as relações de poder se definem nas sociedades, 

sendo estes de apropriação material e simbólica, respectivamente dos recursos do 

território. No primeiro espaço as disputas se dão na esfera social, política e econômica 

pela apropriação dos diferentes tipos de capital, pela manutenção ou pela transformação 

da estrutura distributiva de poder. No segundo espaço, a disputa gira em torno de um 

universo simbólico de categorias que podem ser legitimadas ou não e que implicam na 

distribuição de poder sobre os distintos tipos de capital. Essa distribuição desigual de 

poder contribui para o surgimento e a multiplicação dos impactos ambientais e 

consequentemente dos conflitos. 

Seguem em sentidos opostos as benesses advindas do desenvolvimento e os 

danos ambientais provocados pelo mesmo. Ao mesmo tempo em que são os pobres que 

mais sofrem os impactos de um “meio ambiente injustamente dividido” (ACSELRAD; 

MELLO; BEZERRA, 2009, p. 76), o lucro financeiro e o usufruto de um meio ambiente 

saudável são privilégios dos que detém poder econômico e político.  
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Como estratégia de denúncia e enfrentamento ao atual cenário de desigualdades 

extremas da sociedade brasileira, as noções de justiça ambiental e racismo ambiental 

têm se tornado cada vez mais pertinentes visto que auxiliam na compreensão e 

desnaturalização das injustiças que para além de uma distribuição desigual de danos 

ambientais, também refletem desigualdades sociais, de raça, de gênero e de classe, o 

que corresponde a lógica hegemônica de acumulação de capital e cerceamento de 

oportunidades. 

O processo de vulnerabilização que se impõe sobre diferentes populações 

tradicionais insere-as em uma lógica capitalista que ameaça o estilo de vida que 

construíram e a maneira como ancestralmente aprenderam a se organizar e a extrair da 

natureza seus bens materiais de existência. É o caso de agricultores familiares, 

pescadores, marisqueiros, ribeirinhos, geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu, 

seringueiros, entre outros. Também podem ser inseridas neste contexto, ainda que com 

particularidades a serem evidenciadas, povos indígenas e quilombolas. A maioria dos 

termos que identificam essas comunidades ressaltam a centralidade da noção de 

território, que diz respeito ao laço que os identifica com o seu ambiente (LEROY; 

MEIRELES, 2013). Alguns desses já se encontram organizados na luta pelo 

reconhecimento e pela condição de viver suas diferenças, assim como pela participação 

acerca dos processos políticos que direta ou indiretamente irão afetar seus modos de 

vida, outros ainda são cooptados por promessas de desenvolvimento e emprego, e ainda 

há os que no início do conflito, não se considerem comunidades tradicionais. Contudo, a 

injustiça ambiental e o contexto político em que se inserem faz com que, mais cedo ou 

mais tarde, ao se reconhecerem na definição, visualizem um horizonte estratégico na 

adoção das identidades coletivas.  

O argumento do presente trabalho de conclusão de curso se baseia na tentativa 

de refletir acerca da relação existente entre injustiça ambiental e poder econômico, a 

partir da discussão conceitual centrada nas contribuições da ecologia política, do 

conceito de território e do movimento por justiça ambiental. Para tanto, em um primeiro 

momento, será necessário analisar o histórico do movimento por justiça ambiental, de 

modo que seja possível compreender o contexto em que foram forjados os sentidos de 

categorias como “racismo ambiental”, “justiça ambiental” e “injustiça ambiental”, 

fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.  
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O primeiro capítulo é dedicado a discutir a origem do movimento por justiça 

ambiental, bem como seu desenvolvimento e difusão. O segundo capítulo, busca 

resgatar o histórico da construção do movimento por justiça ambiental no Brasil, ao 

mesmo tempo em que reflete sobre a adequação do mesmo ao contexto particular dos 

conflitos ambientais ocorridos no país e na sequência faz-se algumas considerações 

sobre a noção de racismo ambiental. O terceiro e o quarto capítulo se complementam ao 

levar em consideração a ecologia política como uma abordagem teórico-metodológica 

pertinente e engajada com o contexto de injustiça social. Nessa perspectiva, a questão 

ambiental é interpretada a partir dos conflitos socioambientais travados em torno das 

diferentes formas de apropriação e gestão dos recursos naturais e dos territórios. Esses 

conflitos são protagonizados por atores sociais que defendem uma lógica de gestão dos 

bens coletivos de uso comum que se diferencia da lógica de apropriação privada dos 

recursos própria do modelo de desenvolvimento econômico vigente. O quinto e último 

capítulo é constituído por dois tópicos: o primeiro procura realizar algumas 

considerações sobre o conceito de território inserido na problemática dos conflitos e o 

segundo busca objetivar a noção de injustiça ambiental por meio de um estudo de caso 

sobre a expansão da produção de soja em Lucas do Rio Verde (MT). 

Justificativa 

 Existem diversos significados e motivações que orientam pessoas e grupos em 

direção a  lutas ambientais. Em virtude disso, surgem movimentos ambientalistas os 

mais variados. Contudo, foge aos objetivos da presente monografia a análise de cada um 

dos segmentos do movimento ambientalista, bem como da análise da construção sócio-

histórica das categorias que têm sido apropriadas e embuídas de sentido pelos mais 

variados ambientalismos. Nesse sentido, o que procuraremos abordar nesta parte do 

trabalho é o campo da dispusta ideológica e da produção de conhecimento que auxilia 

na fundamentação de um movimento que se insurge contra as desigualdades estruturais 

que vêm se revelando cada vez mais insustentáveis e penosas principalmente para os 

grupos marginalizados. 

 O movimento de justiça ambiental - também denominado ecologismo dos pobres 

ou ecologismo popular - é uma das três principais correntes do ambientalismo e a sua 

importância decorre justamente da diferenciação que esta possui com relação às demais. 

Segundo Alier (2012), essa corrente possui fundamentos éticos que, apesar de 

entrelaçados, se diferenciam substancialmente das concepções de culto ao silvestre e do 
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credo da ecoeficiência. Sua ética tem origem na demanda por justiça social, seu eixo 

principal se refere a um interesse material pelo meio ambiente como fonte de condição 

para reprodução da vida. Essa concepção socioambientalista representa a ideia de que a 

natureza pode ser valorizada com a inclusão dos grupos sociais que nela vivem 

(ZHOURI e LASCHEFSKI; 2010). Recebe apoio da agroecologia, da etnoecologia, da 

ecologia política, entre outros.  

 O movimento por justiça ambiental tem crescido a nível mundial devido 

principalmente aos inevitáveis conflitos ecológicos distributivos que tem eclodido pelo 

globo a medida em avançam as fronteiras de exploração de recursos naturais na direção 

de novos territórios, para atender a crescente demanda por matérias primas e bens de 

consumo. Os países desenvolvidos dependem de importações provenientes do Sul, a 

União Européia importa uma quantidade de materiais quatro vezes maior do que a que 

exporta e a América Latina por sua vez exporta uma quantidade seis vezes maior do que 

a que é importada. Devido ao caráter primário da maior parte do que é exportado, no 

caso do Brasil, alguns teóricos falam sobre uma “reprimarização da economia” com 

destaque para a produção de commodities agrícolas, o que remete a economia primário-

exportadora base do período colonial e da qual o país parece não ter se libertado ainda.  

 Ao contrário da corrente ambientalista da ecoeficiência, o movimento por justiça 

ambiental questiona  o papel das novas tecnologias em reduzir a intensidade da 

utilização de energia e matérias-primas pela economia, visto que muitas vezes implicam 

em “surpresas”, isto é,  potenciais riscos que geralmente são omitidos pelas empresas 

que as desenvolveram. Segundo Alier (2012, p. 36) os perigos incorporados a utilização 

de novas tecnologias muitas vezes dão origem a conflitos de justiça ambiental. Podemos 

citar como exemplo, as organizações de camponeses e indígenas que têm lutado contra 

o uso das sementes transgênicas e de agrotóxicos em vários lugares do mundo, 

denunciando a falta de acesso pleno às informações acerca desses produtos e os danos 

que vêm causando à saúde dos trabalhadores, dos animais e da população em geral. 

Além disso, o uso dessas tecnologias também causam impactos sociais e econômicos, 

intensificando a especialização da produção e concentrando poder nas mãos das 

empresas multinacionais que controlam as patentes das sementes, aumentando a 

padronização e artificialização dos alimentos. Em contrapartida, o movimento por 

justiça ambiental apresenta a agroecologia como o modelo ideal para contrapor o 

modelo agroalimentar hegemônico e a ciência formal com a ciência que se assenta nos 
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saberes tradicionais de grupos camponeses e indígenas, que mantém uma relação de 

conservação com a natureza e a biodiversidade. Contudo, os saberes tradicionais 

também correm riscos, conforme explicita Alier (2012, p. 34): 

As organizações que representam grupos de camponeses mostram que 

crescente orgulho agroecológico por seus complexos sistemas 

agrícolas e variedades de sementes. Não se trata de um orgulho 

meramente retrospectivo. Nos dias de hoje, existem muitos inventores 

e inovadores, tal como tem demonstrado a Honey Bee Network para o 

caso da Índia (Gupta, 1996). [...] Enquanto as empresas químicas e de 

sementes exigem remuneração por suas sementes melhoradas e por 

seus praguicidas, solicitando que sejam respeitados seus direitos de 

propriedade intelectual por intermédio de acordos  comerciais, o 

conhecimento tradicional sobre sementes, praguicidas e ervas 

medicinais tem sido explotado gratuitamente sem reconhecimento. 

Isso tem sido chamado de “biopirataria”. 

 Os problemas ambientais, tanto no campo das políticas públicas quanto nas 

produções acadêmicas ou na mídia, frequentemente tem sido abordados através da 

dimensão da escassez de recursos, geralmente por meio de um discurso alarmante que 

reduz a problemática ambientalista a ações individuais, escamoteando a raiz dos 

problemas e sua relação com o modelo de desenvolvimento vigente e a produção de 

injustiças ambientais. 

 Nesse contexto, o discurso da modernização ecológica é cada vez mais 

apropriado por instituições políticas que internalizam preocupações com o meio 

ambiente, com o propósito de conciliar crescimento econômico e resolução de 

problemas ambientais. Assim, as possibilidades que se apresentam dificilmente 

contrariam a lógica da economia de mercado e os interesses do capital, geralmente 

aparecem sob a forma de adaptação tecnológica, crença no poder da colaboração e 

instituição de consensos. Conforme Loureiro (2006, p. 38): 

A questão ambiental, tal como é posta no discurso hegemônico da 

sustentabilidade, indica que a solução a ser adotada pelo conjunto da 

sociedade é integrar os ciclos da natureza à lógica de acumulação 

capitalista – a propriedade privada assegura melhora proteção ao meio 

ambiente, onde a palavra chave é eficiência do processo produtivo. 

Lógico que isto não é desprezível, é imperativa a adequação do 



12 
 

modelo produtivo às necessidades ambientais. Mas ao centrar 

atenções no cidadão consumidor, ignorando aspectos estruturais do 

modelo econômico vigente, entre outros problemas que daí derivam, 

excluem-se os que estão fora do mercado, que passam a ser 

duplamente excluídos: social e ambientalmente. 

 Por outro lado, outra corrente ambientalista atua em defesa de uma natureza 

intocada, da preservação de bosques e cursos d’água mas que não ataca o crescimento 

econômico enquanto tal. Essa corrente propõe uma “ação de retaguarda”, que visam 

preservar e manter o que resta dos espaços da natureza que estejam situados fora da 

influência do mercado (ALIER, 2012). A principal proposta política dessa corrente do 

ambientalismo consiste na criação de reservas naturais, denominadas parques nacionais 

ou naturais, livres da interferência humana. O que vem ocorrendo no entanto é uma 

distribuição geográfica desigual das áreas de preservação e de exploração dos recursos 

naturais. Os países mais pobres têm recebido a maior carga de danos ambientais e 

sociais em decorrência da territorialização de empresas multinacionais dos mais 

variados segmentos, enquanto que países como a Holanda, que possui uma legislação 

ambiental rígida e presente, dependem da importação de um grande consumo per capita 

de energia e matérias-primas produzidas no Sul.  

 Diante do que vem sendo exposto, percebe-se que há uma demanda por estudos 

alternativos que apresentem soluções para as problemáticas ambientais e sociais e que 

tais estudos interessam à sociedade como um todo. Constata-se que as principais 

correntes ambientalistas apresentam um campo limitado de visão e de atuação, 

mantendo o foco dos debates sob a perspectiva da preservação seletiva e das 

consequências gerais da escassez dos recursos planetários. Desse modo, verifica-se a 

premência de estudos sobre a justiça ambiental, que é ainda muito recente no Brasil, 

afim de suscitar a crítica as suas proposições, bem como de sua difusão entre os mais 

variados atores sociais.  

Metodologia 

 Este trabalho de conclusão de curso é resultado de pesquisa bibliográfica, 

realizada no período de agosto a outubro de 2015. Inicialmente a investigação manteve-

se centrada na busca por fontes bibliográficas e na análise da produção teórica existente 

sobre o movimento por justiça ambiental, em âmbito geral. Em seguida, passou-se a 

análise da literatura que aborda as lutas por justiça ambiental e conflitos 
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socioambientais ocorridos no Brasil, passando-se na sequência ao estudo de uma 

situação de conflito específica de âmbito local.  

 Para a investigação que pertimiu a reconstituição da história do movimento e 

para a compreensão das principais categorias sobre as quais versa o trabalho (justiça 

ambiental, injustiça ambiental, racismo ambiental e território) foram essenciais os 

relatos encontrados em artigos publicados em livros e os apresentados em congressos 

que se encontram disponíveis na internet. 

 Os relatórios produzidos pelo Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça 

Ambiental no Brasil (ou Mapa de Conflitos) desenvolvido em conjunto pela Fiocruz e 

pela Fase, também foi fundamental para a obtenção de dados e de informações 

relevantes para o objeto investigado.  

 O livro de autoria de Sérgio Schlesinger, publicado pela Formad, em 2013, com 

coordenação do projeto pela FASE Mato Grosso foi fundamental para a obtenção de 

dados e do mapa apresentado no tópico 2 do quinto capítulo que versa sobre a produção 

de injustiça ambiental no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, sobre o 

qual foi realizado um estudo de caso por meio de consulta bibliográfica. 

 Destaca-se também a importância da disciplina “Território, conflitos e justiça 

ambiental” ministrada pelo professor Valter do Carmo Cruz do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal Fluminense – UFF que proporcionou o primeiro 

contato com a literatura específica sobre o tema e por meio da qual foi possível o debate 

e a troca de ricas informações e experiências, com a realização de um trabalho de campo 

em que visitou-se algumas comunidades tradicionais, dentre elas, o Quilombo 

Campinho da Independência, localizada entre Ubatuba e Paraty, na região da Costa 

Verde e a aldeia indígena Guarani-Mbya localizada em Paraty Mirim. 

2. A gênese do movimento por justiça ambiental 
 

 O Movimento de Justiça Ambiental teve origem nos Estados Unidos nos anos 

1980, a partir da articulação entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e de 

direitos civis. A partir de 1960 os embates passaram a receber novas definições em 

termos “ambientais” e nessa mesma época algumas análises acerca de riscos ambientais 

concluíam que os impactos dos acidentes ambientais eram distribuídos de modo 

desigual por raça e renda. Estudos afirmavam que as áreas de maior concentração de 
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população negra, hispânica, entre outras minorias, tinham maior probabilidade de sofrer 

com uma maior carga de riscos e acidentes ambientais. Concluiu-se também que o 

Estado possui papel fundamental nesse processo devido a sua atuação na aplicação 

desigual das leis ambientais, visto que apresentam soluções para a poluição com 

punição para os puluidores de modo mais rápido e eficaz nas comunidades brancas, 

garantindo uma maior proteção as áreas de maior concentração de população branca, 

independente da comunidade ser rica ou pobre.  

 Segundo Herculano (2008, p. 2) o clamor por justiça ambiental se deu no 

contexto de contaminação química ocorrida em Love Canal, Niagara, estado de Nova 

York. Neste local, a partir de 1978, moradores de um conjunto habitacional descobriram 

que suas casas haviam sido construídas próxima a um canal soterrado com dejetos 

químicos industriais e bélicos.  

 Sobre o centro do canal soterrado foi construída uma escola primária. As áreas 

próximas à escola foram sendo ocupadas e urbanizadas, formou-se uma comunidade de 

classe média baixa que ficou conhecida como Love Canal e no entanto os moradores da 

área não foram avisados sobre a proximidade que seus imóveis estavam localizados em 

uma área contaminada por resíduos químicos.  

 Em consequência disso, graves problemas de saúde passaram a ser verificados 

entre os moradores de Love Canal. Ante a percepção dos casos de doença, no final da 

década de 70, a comunidade passou a se mobilizar visando pressionar o Poder Público a 

indenizar os moradores e viabilizar um movimento de evacuação da área contaminada. 

Os protestos dos moradores organizados em associação foram bem sucedidos e em 

agosto de 1978 a zona foi declarada como “área de emergência médica”, o local foi 

evacuado e os moradores indenizados. A empresa que despejava resíduos no canal teve 

que pagar multa ao Estado e obrigada a realizar a manutenção da unidade de tratamento 

instalada no local. 

 O caso de Love Canal é apontado por Herculano como um marco no contexto 

histórico em que foi construído o conceito de justiça ambiental: 

Enquanto campo teórico, [o tema da Justiça Ambiental] começou a ser 

sistematizado na Sociologia norte-americana, depois do relato do caso 

de contaminação química em Love Canal, em Niagara Falls, estado de 

Nova York, quando, a partir de 1978, moradores de um conjunto 
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habitacional de classe média baixa descobriram que suas casas 

estavam erguidas sobre um canal que havia sido aterrado com dejetos 

químicos industriais e bélicos. Foi a socióloga Adeline Levine quem 

primeiro historiou e analisou o caso (HERCULANO, 2001). 

 Contudo, destaca-se de forma definitiva para a constituição desse movimento a 

experiência concreta de luta desenvolvida em Afton, no condado de Warren, na 

Carolina do Norte, em 1982. Os moradores da comunidade negra também descobriram 

que um aterro para depósito de solo contaminado por PCB (Bifenil Policlorado) seria 

instalado em sua vizinhança. Os moradores então passaram a se organizar afim de 

impedir que o depósito de dejetos tóxicos fosse ali instalado. A mobilização cresceu e a 

ela se somaram líderes nacionais do movimento por direitos civis, ambientalistas, entre 

outros. A ampla repercussão dos protestos acabou por ensejar, em 1983, a realização de 

um estudo desenvolvido pela U.S. Accouting Office (agência de pesquisas vinculada ao 

Congresso norte-americano) que viria a revelar a relação entre a localização dos 

depósitos de lixo tóxico e os locais de moradia de minorias étnicas.  

 Os dados apresentados pelo estudo sugeriram que a escolha da localização das 

fontes poluentes em questão nada tinha de aleatória, mas era determinada por critérios 

raciais. Ficou evidente que a distribuição espacial dos depósitos de resíduos químicos 

perigosos, bem como a localização de indústrias muito poluentes, no sudeste dos 

Estados Unidos, acompanhava e sobrepunha-se à distribuição das etnias pobres 

(HERCULANO, 2001). 

 Uma outra pesquisa realizada por Robert D. Bullard em 1987 a pedido da 

Comissão de Justiça Racial da United Church of Christ demonstrou que o fator ‘raça’ é 

a variável que melhor explica a presença ou a ausência de depósitos de rejeitos 

perigosos em uma determinada localidade. Embora os fatores ‘raça’ e ‘classe’ 

estivessem interligados, naquele contexto, demonstrou-se que composição de raça 

determinava uma maior proximidade entre a localização dos resíduos tóxicos e as 

moradias das pessoas.  

 A partir dessa pesquisa o reverendo Benjamin Chavis cunhou a expressão 

“racismo ambiental” para significar a “imposição desproporcional – intencional ou não 

– de rejeitos perigosos às comunidades de cor” (PINDERHUGHES, 1996 apud 

ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 20). Dentre os fatores explicativos de tal 
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fato, cabe destacar a relativa ausência de poder político dos grupos sociais residentes 

nas áreas de destino das instalações perigosas.  

 Nesse ano ocorreu o primeiro protesto feito pelos afro-americanos contra o que 

chamaram de ‘racismo ambiental. A partir das lutas contra iniquidades ambientais 

organizadas em nível local, similares à de Afton, a “justiça ambiental” passou a ocupar 

um lugar central na luta pelos direitos civis (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009).  

 O Movimento de Justiça Ambiental consolidou-se como uma rede multicultural 

e multirracial nacional, e em seguida, internacional, que passou a atuar no sentido de 

uma reconfiguração da política ambiental afim de que esta incorporasse demandas das 

comunidades afro-americanas, asiático-americanas, latinas e ameríndias, articulando 

entidades de direitos civis, grupos comunitários, sindicatos, igrejas e intelectuais no 

enfrentamento ao racismo ambiental que passou a ser entendido como uma forma de 

racismo institucional, visto que as forças de mercado e as práticas discrimanatórias das 

agências governamentais encontravam-se articuladas na produção das desigualdades 

ambientais. 

2.1  Considerações sobre a noção de racismo ambiental  

 

 Segundo Herculano (2008, p. 16) o conceito diz respeito às injustiças sociais e 

ambientais que incidem de maneira desigual sobre etnias e populações mais vulneráveis. 

O racismo ambiental não se reflete apenas em ações de caráter intencionalmente racista, 

mas se manifesta por meio de ações que tenham impacto racial independentemente da 

intencionalidade. Esse conceito significa um tipo de discriminação e de injustiça 

ambiental bastante específica que possui um recorte marcado por fatores étnicos e 

raciais, bem como sobre todo grupo de populações tradicionais que se insurgem contra a 

instalação de empreendimentos desenvolvimentistas os mais variados que alteram de 

maneira radical a relação que esses grupos possuem com seus territórios, 

desorganizando suas culturas a um ponto em que já não conseguem permanecer no local 

que ocuparam  por gerações. 

 Ainda segundo Herculano (2008, p. 17) o racismo ambiental possui mecanismos 

e processos que naturalizam a estrutura hierárquica societária e que inferiorizam grupos 

étnicos e raciais, proporcionando uma visão de vazio populacional sobre seus territórios, 

invisibilizando aqueles que mantém uma relação de dependência estreita com o 
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ecossistema em que estão inseridos. Sobre as motivações existentes por trás do racismo, 

a autora afirma: 

Racismo é a forma pela qual desqualificamos o outro e o anulamos 

como não semelhante. Nesse sentido, no caso brasileiro, tornamos até 

mesmo o retirante, o migrante nordestino, uma ‘raça’: o ‘homem-

gabiru’,3 o ‘cabeça-chata’ tido como invasor da ‘modernidade 

metropolitana’. Assim, nosso racismo nos faz aceitar a pobreza e a 

vulnerabilidade de enorme parcela da população brasileira, com pouca 

escolaridade, sem renda, sem políticas sociais de amparo e de resgate, 

simplesmente porque naturalizamos tais diferenças, imputando-as a 

‘raças’. Colocando o outro como inerentemente inferior, culpado 

biologicamente pela própria situação, nos eximimos de efetivar 

políticas de resgate, porque o desumanizamos.   

 Segundo Pacheco (2007), embora com configurações diferentes da forma com 

que historicamente se manifestou e ainda se manifesta nos Estados Unidos, o racismo 

está indubitavelmente presente em nossa sociedade. Nessa perspectiva, porém, a noção 

de racismo é ampliada e torna-se mais abrangente, transcendendo uma questão de cor. A 

vulnerabilidade econômica que se impõe sobre determinados grupos faz com que estes 

tornem-se alvo de preconceito e, mesmo quando não recebem rótulos claramente 

racistas, são tratados como não cidadãos, reduzidos a condição de mero entrave ao 

desenvolvimento de algum novo projeto.  

 A noção de racismo ambiental auxilia na compreensão da relação existente entre 

classes sociais e preconceito, isto é, entre poder econômico e racismo. Sua importância 

reside na possibilidade de denúncia das múltiplas facetas e desdobramentos com as 

quais o preconceito se traveste, além de proporcionar um olhar analítico mais 

aprofundado sobre as suas origens. 

3. A temática da justiça ambiental e sua construção no Brasil  
 

 No Brasil a temática da justiça ambiental ainda é bastante recente e de difícil 

compreensão visto que a primeira suposição é de que se trate de alguma Vara de Justiça 

especializada na resolução de conflitos ambientais. No entanto, conforme apresentado 

no capítulo anterior, a expressão em questão diz respeito ao conjunto de princípios que 

integram as dimensões ambiental, social, política e ética que se desdobram em discursos 
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e práticas que busquem assegurar que nenhum grupo grupo de pessoas, sejam estes 

étnicos ou de classes menos abastadas, seja submetido a uma carga maior das 

consequências da degradação ambiental.  

 O potencial político do movimento por justiça ambiental no Brasil vem sendo 

considerado estratégico devido a sua capacidade de ampliação do campo de ação 

mediante a incorporação de carências e iniquidades particulares ao caso brasileiro, 

resultando em um importante instrumento de luta contra as desigualdades e injustiças 

sociais. A utilização do conceito de justiça ambiental faz-se pertinente no contexto de 

denúncia da lógica que define onde serão instalados os grandes empreendimentos de 

mineração, barragens de hidrelétricas, oleodutos, entre outras obras. É notório que tais 

empreendimentos não costumam ser alocados nas proximidades dos bairros de classe 

alta e média, mas nas áreas em que vivem populações pobres. Frequentemente essas 

populações são forçadas a conviverem com os efeitos nocivos dos danos ambientais 

desses empreendimentos e, ainda, com a falta de saneamento ambiental e outros 

problemas provocados pela constante falta de interesse do poder público. 

 No que concerne às populações tradicionais, percebe-se que estas se encontram 

em constante situação de risco e de grande vulnerabilidade, diante dos grandes 

empreendimentos que chegam aos seus territórios. Instauram-se conflitos que podem ser 

compreendidos como situações de injustiça e racismo ambiental, devido a forma como 

essas comunidades têm sido desqualificadas, consideradas inferiores e questionadas 

quanto à legitimidade de sua identidade por meio de discursos preconceituosos que 

apontam essas populações, sua cultura e modo particular de se relacionar com a 

natureza como pertencentes ao passado em uma comparação injusta e etnocêntrica com 

aquilo que a racionalidade hegemônica considera como sinônimo de modernidade e 

progresso. Além dos impactos indesejáveis, em quase todos os casos a permanência  das 

comunidades e povos em seus territórios encontra-se sob ameaça.  

 Percebe-se pois que a a sociedade brasileira, historicamente marcada por 

profundas desigualdades e injustiças sociais, apresenta um amplo cenário de injustiças 

ambientais que se manifestam em diversos casos como: expropriação dos territórios de 

povos indígenas e comunidades quilombolas pelo setor do agronegócio, além de serem 

afetadas pelos riscos oriundos de suas atividades; casos de despejo de resíduos químicos 

industriais em áreas habitadas por populações pobres; barragens de hidrelétricas que 

alagam áreas habitadas; dentre outros que evidenciam que a apropriação privada dos 
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recursos da natureza está cada vez mais associada ao aumento da pobreza e da 

marginalização não apenas desses grupos mas da grande maioria da população 

brasileira, aprofundando o abismo social nas cidades e no campo. Nesse sentido, fica 

evidente o caráter indissociável entre os problemas ambientais e sociais, que no 

contexto brasileiro, partilham das mesmas raízes históricas, segundo Acselrad et al. 

(2004, p. 14): 

A desigualdade ambiental é sem dúvida uma das expressões da 

desigualdade social que marcou a história do nosso país. Os pobres 

estão mais expostos aos riscos decorrentes da localização de suas 

residências, da vulnerabilidade destas moradias a enchentes, 

desmoronamentos e à ação de esgotos a céu aberto. Há 

consequentemente forte correlação entre indicadores de pobreza e a 

ocorrência de doenças associadas à poluição por ausência de água e 

esgotamento sanitário ou por lançamento de rejeitos sólidos, emissões 

líquidas e gasosas de origem industrial. Esta desigualdade resulta, em 

grande parte, da vigência de mecanismos de privatização do uso dos 

recursos ambientais coletivos – água, ar e solos. 

 Segundo Pacheco (2007) as injustiças sociais e ambientais não partilham apenas 

das mesmas origens, como possuem uma relação de interdependência. Essa lógica se 

desdobra nas condições de degradação ambiental para muitos e ao mesmo tempo na 

acumulação de riqueza para alguns poucos. O modelo de desenvolvimento excludente 

auxilia na opção das autoridades pela conivência ou mesmo pela omissão, ignorando 

leis trabalhistas e ambientais, concedendo subsídios e isenção de impostos para atrair 

empresas ainda que com atividades nocivas ao meio ambiente, aos trabalhadores e a 

população em geral. Ante a crescente ameaça de desemprego, também os trabalhadores 

se submetem a essa lógica e acabam por aceitar postos perigosos, tanto para si, quanto 

para suas famílias e também para a comunidade da qual fazem parte. 

 Verifica-se que no Brasil a pobreza permanece apesar do aumento da riqueza do 

país, devido justamente ao fato de que grande parte dessa riqueza é apropriada de modo 

privado por uma pequena parcela de pessoas. Assim, pode-se dizer que no modelo de 

desenvolvimento brasileiro, crescimento econômico não implica necessariamente em 

desenvolvimento social e ambiental, pelo contrário, um cenário bastante crítico vem se 

apresentando nos últimos anos, com índices alarmantes de desigualdade em distribuição 
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de renda que o colocam na posição de quarto país mais desigual da América Latina 

segundo dados do relatório do programa ONU-Habitat de 2012. 

 Cabe assinalar que as injustiças ambientais no Brasil são marcadas pelo 

agravante da magnitude as injustiças sociais, o que faz com que os casos de injustiça 

ambiental sejam obscurecidos e muitas vezes até naturalizados, o que acaba por 

invisibilizá-los e consequentemente dificultanto a sua solução. 

 Contudo, cabe reconhecer que o Brasil já possui um considerável histórico de 

movimentos populares que, mesmo sem se apropriarem da expressão “justiça 

ambiental”, já haviam incorporado, no bojo de suas reivindicações, seus princípios 

norteadores de ação. É possível constatar tal fato ao se observar as ações empreendidas 

pelos movimentos dos atingidos por barragens, movimento negro, remanescentes de 

quilombos, movimentos de moradores, moradores em unidades de conservação, 

organizações indígenas, trabalhadores sem terra, movimentos de mulheres, ONGs, 

fóruns e redes.  

 Constata-se então que o sentido das lutas por justiça ambiental já encontrava-se 

incoporado a algumas lutas populares brasileiras, porém, somente a partir dos anos 2000 

com a elaboração da coleção “Sindicalismo e Justiça Ambiental” publicada pela Central 

Única dos Trabalhadores – CUT/RJ, por iniciativa da ONG Ibase em conjunto com 

pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano – IPPUR/UFRJ, foi 

possível a sistematização e divulgação dessa temática. A produção do material de 

discussão, mesmo com circulação e distribuição restrita, serviu para estimular que 

outros grupos da universidade, de ONGs e do sindicalismo passassem a explorar os 

sentidos de tal debate o que levou a organização do Colóquio Internacional de Justiça 

Ambiental e Cidadania, realizado em setembro de 2001, em Niterói, reunindo 

representações de diferentes movimentos sociais, ONGs, pesquisadores de diversas 

regiões do Brasil e também do Movimento de Justiça Ambiental dos Estados Unidos, 

entre os quais o sociólogo Robert Bullard. 

 O lançamento da coleção “Sindicalismo e Justiça Ambiental”, representou o 

marco inicial da produção teórica sobre justiça ambiental no Brasil. Contudo, a 

constituição de um movimento brasileiro por justiça ambiental somente se formalizou 

com a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental – RBJA.  
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 A RBJA foi o principal fruto do Colóquio Internacional de Justiça Ambiental e 

Cidadania. A rede é formada pela articulação de movimentos sociais, ONGs, sindicatos 

e pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, que partilham da preocupação sobre a 

necessidade de formentar ideias e práticas que unam as lutas ambientais e de justiça 

social.  

 O conceito de justiça ambiental tem se apresentado como um potente aglutinador 

de forças, o que pode ser verificado através do desempenho da RBJA que tem se 

destacado no cenário político brasileiro, ocupando um lugar de referência no que diz 

respeito a denúncias de desenvolvimento predatório, servindo como um verdadeiro 

catalisador dos esforços de comunidades que sofrem com impactos socioambientais, 

fortalecendo-as e combatendo a injustiça ambiental no Brasil. 

4. Ecologia política como perspectiva teórico-política 
 

 A ecologia política é um campo de discussões teóricas e políticas, que serve 

como base teórica das discussões sobre justiça ambiental e que aborda o conceito dos 

conflitos socioambientais, assim caracterizados, pois leva em consideração o confronto 

existente entre atores sociais e as formas diferenciadas de apropriação e gestão dos 

recursos naturais e dos bens coletivos de uso comum. A abordagem da ecologia política, 

assim como o conceito de justiça ambiental, enfatiza a dimensão do poder a partir da 

reprodução das relações de dominação marcadas pela desigualdade na distribuição dos 

danos e benesses advindos da exploração dos recursos disponíveis na natureza. 

 O campo da ecologia política tem se movimentado para além das situações 

rurais locais, na direção de um mundo mais amplo. A ecologia política estuda os 

conflitos ecológicos distributivos. Por distribuição ecológica são entendidos os padrões 

sociais, espaciais e temporais de acesso aos benefícios obtidos dos recursos naturais e 

aos serviços proporcionados pelo ambiente como um sistema de suporte da vida. Os 

determinantes da distribuição ecológica são em alguns casos naturais, como o clima, 

topografia, padrões pluviométricos, jazidas de minerais e a qualidade do solo. No 

entanto, também são claramente sociais, culturais, econômicos, políticos e tecnológicos 

(MARTÍNEZ-ALIER, 2007, p. 113). 

 Situada dentro do materialismo histórico e dialético como método, a ecologia 

política descarta a visão ingênua do sagrado e do simbólico, visto que esta ignora o fato 
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de que os aspectos culturais estão intimamente ligados às estruturas sociais e políticas. 

Nessa perspetiva, os processos socioeconômicos e políticos relacionam-se com os atores 

sociais em nível local, regional e global, por isso não é possível compreender os 

problemas ambientais de forma isolada e descontextualizada dos processos políticos e 

econômicos em que surgiram.  

 A ecologia política está localizada no campo das contestações e defesa dos 

grupos reconhecidos enquanto minorias raciais e identifica-se especialmente com o 

contexto de injustiça social que permite às elites viverem à custa do espaço ambiental 

das parcelas mais pobres. Conforme Acselrad (2008), a desigualdade ambiental pode 

manifestar-se através de formas de proteção ambiental desigual e também como acesso 

desigual aos recursos ambientais. São os processos sociais e políticos que dão origem às 

formas desiguais de proteção ambiental e em decorrência disto os riscos ambientais são 

direcionados aos mais pobres, moradores de áreas desvalorizadas e aos marginalizados 

pela condição econômica, social e étnica.  

 Na esfera da produção e do consumo, o acesso desigual é configurado como um 

intenso processo de destruição de formas não capitalistas de apropriação dos recursos 

naturais e comuns. Pescadores artesanais, pequenos agricultores e extrativistas são 

encarados como um entrave ao desenvolvimento em áreas de expansão do capitalismo e 

têm suas atividades desestabilizadas devido aos impactos que as monoculturas, 

barragens e atividades mineradoras geram no território de onde tradicionalmente estas 

populações retiram seu sustento e que são “responsáveis pela subsistência direta de 

contingentes expressivos de pessoas.” (ACLSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009, p. 

74) O acúmulo de riquezas em poucas mãos também é um fator fundamental a ser 

observado na compreensão do processo de produção de injustiça ambiental. A crescente 

miséria não se justifica pela natureza das coisas, mas é produzida socialmente através de 

práticas que permitem que o uso da terra, dos instrumentos de trabalho, capital cultural e 

dos meios que são necessários para forjar a perpetuação das condições de existência 

(também o corpo e a mente são disciplinados visando um determinado tipo de 

comportamento e mentalidade que se integrem com as práticas capitalistas para a 

produção de bens) sejam expropriados por uma ínfima parcela de pessoas. Assim, existe 

uma divergência entre a apropriação dos benefícios do ambiente pela elite e a 

prosperidade dos povos tradicionais. Em contrapartida os malefícios da contaminação 

ambiental atingem principalmente os mais pobres e enfraquecidos politicamente, isto é, 
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os que não são dotados de poder. Ao adentrar as raízes da desigualdade social é possível 

traçar uma expressiva linha de relação com o acesso desigual aos recursos de um “meio 

ambiente injustamente dividido”. (ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009, p. 76)  

5. A questão ambiental interpretada a partir dos conflitos socioambientais  
 

 Os conflitos possuem uma base material, mas também uma base simbólica. 

Existem conflitos que estão situados dentro de uma mesma matriz de racionalidade e há 

conflitos entre diferentes matrizes de racionalidades. Por isso, é preciso que haja 

mobilização no sentido do aprendizado de novas linguagens para que seja possível se 

situar no campo dos conflitos, pois as estratégias existentes nem sempre se dão no 

confronto, mas também na negociação. A questão ambiental interpretada a partir dos 

conflitos socioambientais leva em consideração uma variedade de atores envolvidos e a 

fragmentação existente na natureza desses conflitos (social, político e econômico) pode 

variar, dependendo dos atores coletivos que estão envolvidos. Também dentro de um 

mesmo território, podem existir grupos que possuem interesses conflituosos.  

 É preciso levar em consideração que a questão ambiental não pode ser reduzida 

a uma mera problemática de relações capital/trabalho, pois as especificidades é que irão 

condicionar a ação, sejam elas relativas à estrutura, grupais ou individuais. Assim é 

possível compreender os conflitos de âmbito de interesse e de dimensões culturais.  

 A questão ambiental sofreu um processo de institucionalização ao longo da 

última década. Nesse sentido, o foco de análise está voltado para a ação do Estado como 

mediador de conflitos. A definição de conflito pressupõe interação entre os diferentes 

agentes. Esta interação pode ocorrer na esfera da conciliação e da cooptação, porém, 

geralmente ela acontece na esfera do conflito como embate, ou como os militantes das 

causas populares costumam associar, luta. Essa luta gira em torno de interesses 

conflituosos, que estão ancorados em diferentes valores. É a esfera das lutas e dos 

conflitos de interesses que servirá como uma arena para construção de novas 

identidades e reinvenção das que já se tornaram obsoletas. Isto ocorre, pois o processo 

de construção de identidades não é estático, ao contrário, ele está em permanente 

movimento, assim criam-se novas alianças e o que já não é imbuído de pertencimento 

fica para trás.  
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 Ainda na tentativa de entender como funciona o processo ocorrido em torno das 

identidades, partindo do princípio de que a identidade não é um fator determinante para 

que ocorra o conflito, mas entendendo, sobretudo que o processo de construção de 

identidades não o é necessariamente anterior, afirmam Alonso e Costa (2009, p. 13) 

Agentes, instituições e processos não são “dados” ou condições 

iniciais. Não há atores ou categorias fixas, como “classes”. Os agentes 

coletivos se formam durante o próprio processo contencioso e em 

oposição uns aos outros. A “identidade” é também um resultado do 

conflito, e não um motivador dela.  

 O entendimento dos conflitos ambientais e da maneira como os agentes 

envolvidos se constituem exige que seja levado em conta o modo como ocorrem os 

processos políticos. Estes podem ocorrer na interação entre populações tradicionais, 

Ong’s, instituições públicas, órgãos e movimentos sociais. A interpretação dos conflitos 

ambientais não está dissociada do conflito social, trata-se, no entanto de interpretá-lo 

como uma modalidade específica inserida em um novo contexto teórico-metodológico.  

 Alguns conflitos chamam atenção devido ao seu caráter indicativo de graves 

desigualdades sociais, que estão relacionadas diretamente ao acesso e ao modo como 

são distribuídos os recursos naturais. Estes chamam a atenção para o modo como o 

espaço ambiental1 está sendo utilizado, por quem e com qual intensidade. Dados da 

ONU alertam para o consumo exacerbado de uma parcela equivalente à 20% da 

população mundial que consome 80% dos recursos, enquanto os 20% restantes têm de 

ser divididos entre 80% da população.  

 Essa abordagem por conflitos ambientais distributivos fornece um panorama 

teórico e quantitativo para que seja possível repensar questões como consumo, 

segurança e soberania alimentar, assim como a própria estrutura material em que estão 

assentadas as sociedades ditas modernas.  

 Segundo Zhouri e Laschefski (2010), os conflitos ambientais espaciais estão 

relacionados aos efeitos e impactos ambientais, que ultrapassam os limites entre os 

territórios de diversos agentes ou grupos sociais. A poluição das chuvas e das águas dos 

rios, que ocorre devido à pulverização de agrotóxicos por aviões é um exemplo; um 

                                                
1 Como “espaço ambiental” entende-se os espaços não artificiais do planeta, onde os homens 
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caso recente ocorreu em Rio Verde (GO) quando um avião pulverizador despejou o 

veneno em cima de uma escola e deixou dezenas de crianças intoxicadas. O agrotóxico 

que foi utilizado na pulverização havia sido proibido pelo IBAMA na prática da 

pulverização aérea, em virtude da morte de abelhas. Porém, devido à pressão por parte 

das empresas foi liberado em seguida. O uso indiscriminado de agrotóxicos traz danos 

não só para a saúde das pessoas que consomem tais alimentos, mas contamina o ar, o 

solo, os rios e as plantações agroecológicas, devido ao fato de que 70% do agrotóxico 

aplicado por avião não atinge o alvo, segundo dados do relatório produzido pela 

subcomissão especial que tratou do tema na câmara federal.  

 Assim, a divisão espacial da degradação ambiental faz surgir conflitos que não 

necessariamente estão relacionados ao modo como o espaço foi apropriado, mas aos 

danos que determinadas atividades ou instalações industriais causam ao meio ambiente 

e que tendem em sua grande maioria a atingir principalmente as populações mais 

despossuídas.  

 No entendimento das populações tradicionais o território representa um bem 

necessário para produção e reprodução do seu modo de vida e onde será possível extrair 

os recursos necessários para garantir a sobrevivência de toda a comunidade. A remoção 

ou deslocamento desses grupos caracteriza um processo de desterritorialização, devido 

não apenas às possíveis condições físicas diferentes que tornam impossível a retomada 

dos modos de vida, mas também a identidade se perde quando têm de abandonar suas 

memórias e a base material e simbólica que caracterizam o território de origem.  

 Assim, conforme Zhouri e Laschefski (2010), a luta dos grupos não inseridos ou 

parcialmente inseridos no sistema urbano-industrial-capitalista está frequentemente 

vinculada ao modelo de desenvolvimento hegemônico que esmaga as formas de 

reprodução de vida não capitalistas.  

 O Estado também assume papel fundamental na ação do capital contra as 

territorialidades de grupos indígenas, quilombolas entre outros povos e comunidades 

tradicionais por meio de uma regulação fundiária que não acompanha as variadas 

dinâmicas dessas comunidades. A propriedade privada da terra que se estabeleceu 

através da Lei de Terras de 1850, que ainda está em vigor no Brasil, entra em 

contradição com a função social da propriedade constitucionalmente garantida.  
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 Em contrapartida, a capacidade de desterritorialização e reterritorialização 

empresarial ocorre principalmente devido a um processo de globalização econômica, 

num contexto em que grandes corporações ultrapassam as fronteiras de seu Estado-

nação e ampliam sua atuação instalando-se em diferentes países, as chamadas empresas 

“transnacionais”.  Muitas vezes os Estados passam inclusive a “competir entre si para 

atrair o capital externo, facilitando a aquisição de terrenos através da isenção de taxas e 

impostos ou disponibilizando terras públicas/devolutas para o setor privado, na forma 

de concessões, com a finalidade de exercer determinadas atividades econômicas”. 

(ZHOURI e LASCHEFSKI, 2010, p. 24) Quase sempre esta atitude é justificada em 

nome do desenvolvimento econômico e a promessa da geração de renda e emprego. 

6. Território, conflitos e justiça ambiental – Um estudo de caso 
 

 Conforme já explicitado em capítulo anterior, observa-se no Brasil profundas 

desigualdades de acesso aos recursos dos territórios, além do acesso ao próprio 

território, uma característica que marca o país desde o período colonial. Especialmente a 

partir da década de 1960, com o advento da “modernização conservadora” (DELGADO, 

2005), que propôs uma modernização técnica em detrimento da reforma agrária, povos e 

comunidades tradicionais possuidores de um modo de vida estreitamente vinculado aos 

recursos naturais e ao território, passaram a ser impactadas e a permanência em seu 

território ameaçada. Nesse contexto iniciou-se no Brasil um desenvolvimentismo que 

privilegiou o grande capital, baseando-se na premissa do aumento dos lucros e 

acumulação de riquezas, provocando impactos ambientais e sociais. Consagrou-se, por 

esta vida, um mapa de conflitos socioambientais no país dada a transformação nos 

modos de vida de diferentes coletividades em função de um modelo hegemônico de 

desenvolvimento adotado pelo Estado e que tem colocado esses grupos em um grau 

cada vez mais explícito de vulnerabilidade social, cultural e econômica.  

 A relação entre biodiversidade e as tecnologias de produção que manipulam os 

recursos naturais ocorre no campo da interdependência, ao contrário do que boa parte 

dos “empreendedores da floresta” costuma difundir. Nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, por exemplo, as comunidades indígenas e camponesas fazem uso dos 

recursos disponíveis na natureza para tirar o seu sustento e satisfazerem suas múltiplas 

necessidades.  A mecanização do trabalho no campo, em conjunto com a acelerada 

produção de commodities para exportação, as monoculturas de árvores, de soja, milho, 
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cana e gado ameaçam a subsistência de quem vive no campo, aumentam o custo de vida 

de quem está nas cidades ao mesmo tempo em que acaba com a biodiversidade. 

Evidencia-se assim uma lógica de consumo e financeirização da biodiversidade e da 

diversidade das paisagens entre os principais sistemas ambientais – Cerrado, Caatinga, 

Amazônia e Zona Costeira – pelas monoculturas, agropecuária extensiva, hidrelétricas, 

mineração e carcinicultura.  

 Segundo Leroy e Meireles (2013, p. 118) os conflitos decorrentes do 

deslocamento forçado de comunidades tradicionais e povos indígenas ocorrem devido 

aos colapsos provocados pela exaustão dos recursos de vida cultural e subsistência. 

Esses colapsos estão associados na maioria das vezes a contaminação da água por 

agrotóxicos, esgotamento do solo e diminuição da biodiversidade em consequência do 

desmatamento.  

 Esses referenciais de conflitos podem ser compreendidos como base da 

resistência e garantia de seus territórios na medida em que as atividades econômicas 

relacionadas a estes grupos são asseguradas, assim como da exigência de políticas 

públicas voltadas para a gestão das águas, dos solos, da biodiversidade e das 

infraestruturas presentes nas cidades e no campo.  

6.1 Considerações sobre a noção de território na perspectiva dos povos e 

comunidades tradicionais 

 

 As demandas por território e justiça ambiental são antigas, mas passaram a ser 

reivindicadas com maior vigor no contexto democrático expressado pela Constituição 

de 1988, que tornou possível que o Estado e parte da sociedade reconhecessem a 

histórica espoliação sofrida por esses povos e comunidades. O decreto n. 6.040, de 7 de 

fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, no seu artigo 3º define esses povos e comunidades 

como:  

“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
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utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição” (Brasil, 2007) 

 O mesmo decreto n. 6.040 define territórios tradicionais como “os espaços 

necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 

tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária” (Brasil, 2007). 

Tal definição seria insuficiente diante da complexidade adquirida pela noção de 

território ao longo da história desses grupos, se no decreto não estivesse atribuída a 

qualificação de povos e comunidades tradicionais. Território, para eles, é povoado por 

lutas, cultura, memória, especificidades organizacionais e de economia (LEROY; 

MEIRELES, 2013, p. 116). 

 Esses povos e comunidades tradicionais possuem formas diferenciadas de 

apropriação do território que constituem um conjunto de relações potencializadas por 

formas ancestrais de apropriação coletiva dos sistemas ambientais com ‘códigos’, 

informações e ‘encantados’ materializados no extrativismo, no uso de plantas 

medicinais, moradia, produção de alimentos, entre outras práticas integradas aos saberes 

populares conectadas aos recursos do território. Segundo Leff (2011, p. 69): 

Os movimentos sociais que reivindicam as proposições da justiça 

ambiental, são movimentos de resistência cultural, que se diferenciam 

por seus modos de vida e de apropriação dos recursos do meio 

ambiente, “onde toda luta pela equidade e pela justiça se trava a partir 

de princípios de diversidade e diferença, de identidade e autonomia, e 

não [...] da distribuição da globalização econômico-ecológica” 

 Cabe mencionar no entanto que ressaltar a centralidade da noção de território 

para esses povos e comunidades não significa atribuir-lhes a função de guardiões da 

natureza e dos ecossistemas. Segundo Leroy e Meireles (2013, p. 119) essa visão não 

corresponderia nem aos conflitos que enfrentam e nem à maneira como eles próprios se 

veem. A identidade desses grupos se relaciona diretamente com o meio em que vivem e 

também se referem às suas atividades econômicas. Território para eles apresenta 

múltiplos sentidos, entre os quais está o espaço de produção e de reprodução da vida. 
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6.2 A produção de injustiça ambiental no caso dos agricultores familiares em 

Lucas do Rio Verde 

 

 Conforme Schesinger (2013), em seu livro intitulado “Dois casos sérios em 

Mato Grosso: a soja e a cana de açúcar”, publicado pela Formad, com coordenação da 

FASE, no Mato Grosso, os impactos socioambientais causados pela produção de 

agrocombustíveis alcançam níveis alarmantes de contaminação de rios, concentração de 

terra, e danos causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos nas monoculturas de 

soja e cana de açúcar, principais matérias primas dos agrocombustíveis produzidos no 

Brasil.  

 O discurso da sustentabilidade dos combustíveis feitos com plantas é 

questionado por agricultores familiares, movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil. Os impactos socioambientais são inúmeros e vão desde a contaminação 

da água e do solo até danos sérios na saúde das populações que vivem no entorno das 

áreas de plantio das monoculturas. Além disso, as monoculturas necessitam de grandes 

extensões contínuas de terra, devido a isto ocorre nessas regiões um processo intenso de 

concentração de terra e de forte especulação.  

 No cenário internacional, os países pertencentes à União Européia, por exemplo, 

já esgotaram seus recursos naturais e não dispõem de meios para substituição de 

combustíveis fósseis por outros mais sustentáveis. O uso do petróleo está se tornando 

cada vez mais inviável, devido à sua escassez, às complicações geopolíticas que está 

associado e ao seu caráter altamente poluente. Os combustíveis fósseis ainda fornecem 

grande parte da energia consumida no mundo, porém devido a estes fatores, as 

principais empresas petrolíferas do mundo estão mudando seu enfoque e procurando 

cada vez mais investir em energias alternativas, como por exemplo, a Petrobrás que 

criou a Petrobrás Biocombustível, empresa subsidiária que tem como objetivo 

desenvolver e gerir projetos de produção de biodiesel e etanol. Assim, o Brasil faz 

planos para ser o principal exportador mundial dos novos combustíveis e atender à 

demanda internacional por fontes de energia alternativas. Novas fronteiras agrícolas 

vêm avançando e a produção de soja e cana-de-açúcar vem crescendo de forma intensa 

nos últimos anos. 

 No entanto o avanço das fronteiras agrícolas sobre áreas de floresta e/ou 

voltadas para produção de alimentos, têm causado problemas sociais e ambientais 
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como, por exemplo, a supressão da produção familiar de alimentos, contaminação do 

meio ambiente e de pessoas por agrotóxicos, redução dos postos de trabalho no campo, 

êxodo rural, entre outros. A existência desses problemas levou a população civil, 

sobretudo da Europa, a pressionar seus governos a adotar medidas e critérios de 

sustentabilidade nas importações de agrocombustíveis. Contudo, as soluções 

encontradas até agora por empresas e governos, como o do Brasil, não têm sido 

suficientes e os problemas têm resultado em sérios conflitos e aumento da tensão no 

campo. 

 O município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso é um dos maiores 

produtores de soja do Brasil, com mais de 80% de sua produção agrícola voltada para o 

plantio do grão. Localizado na região Médio Norte do Estado do Mato Grosso a cerca 

de 350 km de Cuiabá, possui um território de 3.645 Km² de extensão o equivalente a 

364,5 mil hectares e uma população de 45 mil habitantes. Situado às margens da 

rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), a história do município possui ligação estreita com 

as políticas governamentais de ocupação da região. As famílias oriundas do projeto de 

colonização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 

Lucas do Rio Verde, nos anos 1980, não conseguiram se estabelecer na região, devido 

principalmente às grandes dificuldades relacionadas à falta de infraestrutura para 

agricultura, saneamento básico e postos de saúde. Em contrapartida, famílias mais 

abastadas vieram da região Sul do país, venderam suas terras e compraram lotes maiores 

em Lucas passando posteriormente a constituir a elite agrária da região.  
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FIGURA 1  

  

 A economia do município de Lucas do Rio Verde é baseada fundamentalmente 

na produção de grãos, sendo responsável por 1% da produção total do país. Na região 

estão presentes empresas nacionais e multinacionais do agronegócio, como o Grupo 

Maggi, Brasil Foods, JBS Friboi, Cargill e Bunge. 

 No Mato Grosso, a relação entre domínio do meio ambiente e de recursos 

naturais, não se expressa só em poder econômico, mas também em poder político. O 

senador Blairo Maggi, também conhecido como “rei da soja” é senador pelo estado do 

Mato Grosso, e durante oito anos governou o estado. O empresário Otaviano Pivetta, 

que ocupou o cargo de prefeito de Lucas do Rio Verde entre 1997 e 2004, voltou a ser 

eleito em 2012. Otaviano acumula, entre áreas próprias e parcerias, 330 mil hectares de 

terras e segundo a Folha de São Paulo, é o prefeito mais rico do país. O livro “Partido 

da Terra” (2012), do jornalista Alceu Castilho, faz um mapeamento preciso dos 

políticos donos de terra no Brasil e as graves consequências sociais e ambientais que a 
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concentração de poder político nas mãos dos grandes empresários do agronegócio causa 

às populações mais despossuídas. 

 As injustiças ambientais em Lucas do Rio Verde são expressas pela falta de 

incentivo e políticas públicas para os agricultores familiares, que cultivam uma série de 

alimentos diversificados, mas que têm dificuldade de vender ao governo do município 

até mesmo para o fornecimento de merenda escolar, o que colabora para que o estado do 

Mato Grosso, mesmo com considerável capacidade de produção, importe 80% dos 

produtos hortifrutigranjeiros (verduras e legumes).  

 O uso intensivo de agrotóxicos afeta a saúde da população do município, além 

de causar danos ambientais como a poluição dos rios, contaminação do solo, da água da 

chuva, dos animais e de outras plantações. A soja está entre as culturas que mais 

consomem agrotóxicos, e dentre os principais produtos utilizados no Mato Grosso, 

vários já foram proibidos na União Européia, Estados Unidos e Canadá, devido ao alto 

potencial tóxico à saúde humana. Uma pesquisa recente da Universidade Federal do 

Mato Grosso – UFMT mostra a relação existente entre o uso intensivo de agrotóxicos e 

a contaminação do leite materno das mulheres de Lucas do Rio Verde. Foram coletadas 

amostras de leite de 62 mulheres, 3 delas da zona rural, entre fevereiro e junho de 2010. 

A presença de agrotóxicos foi detectada em todas. Em algumas delas havia até seis tipos 

do produto.  

 Além de ser a maior produtora de soja do país, a região Centro-Oeste também é 

líder na produção do Biodiesel. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, 

apesar de ter sido lançado com o objetivo de incluir os agricultores familiares na 

dinâmica da produção de matérias-primas necessárias à produção deste 

agrocombustível, como a soja, tem na realidade representado um disparate no que diz 

respeito às políticas públicas de incentivo a estes agricultores. O plantio da soja para 

produção de biodiesel na região de Lucas do Rio Verde se dá hoje em grandes áreas 

contínuas, extensões muito superiores ao limite que caracteriza uma propriedade 

familiar, que é inferior a 400 hectares naquela região. O que ocorre é que muitos lotes 

de assentamentos estão sendo arrendados para os grandes produtores, devido à extrema 

dificuldade e falta de alternativas de sobrevivência, abandono e carência de incentivo 

que os agricultores familiares sofrem. Entre alguns dos problemas estão a pouca oferta e 

a burocracia das linhas de créditos para pequenos produtores, a assistência técnica 
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precária, o endividamento crescente e a pressão que sofrem por parte dos grandes 

empresários interessados na compra das terras para o plantio de grãos.  

 A utilização de áreas de assentamento (mesmo caracterizando um procedimento 

irregular) para a produção de soja no Mato Grosso, e o enquadramento do biodiesel 

produzido a partir dessas propriedades como originário da agricultura familiar, constitui 

uma vantagem para setor empresarial que através deste procedimento consegue obter o 

Selo Combustível Social e desfrutar de uma série de benefícios, entre eles a isenção de 

alguns impostos.  

 O Selo Combustível Social é um componente de identificação criado a partir do 

Decreto Nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, concedido pelo MDA ao produtor de 

biodiesel que cumpre os critérios descritos na Portaria n° 60 de 06 de setembro de 2012. 

O Selo confere ao seu possuidor o caráter de promotor de inclusão social dos 

agricultores familiares enquadrados Pronaf.  

 A concessão do direito de uso do Selo Combustível Social permite ao produtor 

de biodiesel ter acesso as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins com coeficientes de redução 

diferenciados para o biodiesel, que varia de acordo com a matéria prima adquirida e 

região da aquisição, incentivos comerciais e de financiamento.  

 Em razão de tais benefícios o produtor assume algumas obrigações descritas na 

Portaria n° 60 de 06 de setembro de 2012, a destacar: Adquirir um percentual mínimo 

de matéria prima dos agricultores familiares no ano de produção de biodiesel; Celebrar 

previamente contratos de compra e venda de matérias primas com os agricultores 

familiares ou com suas cooperativas e com anuência de entidade representativa da 

agricultura familiar daquele município e/ou estado; Assegurar capacitação e assistência 

técnica à esses agricultores familiares contratados; entre outras. Fonte: MDA 

 Os agricultores familiares em situação irregular estão sujeitos a terem suas 

propriedades expropriadas pelo INCRA, que pode questionar legalmente a situação 

fundiária e o modelo produtivo destes assentamentos a qualquer momento. O conceito 

de injustiça ambiental neste caso diz respeito à maneira desigual com que são 

distribuídos os custos sociais e ambientais em contraste com a concentração dos 

benefícios de atividades econômicas nas mãos de poucos. O sucesso econômico das 

atividades do agronegócio, especificamente do plantio da soja para produção de 

biodiesel deve-se fundamentalmente às ações de incentivo construídas pelo Estado, por 
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meio de políticas como o Selo Biocombustível. Estas políticas acabam por naturalizar o 

pressuposto de que os riscos ambientais advindos deste tipo de atividade econômica são 

destinados principalmente aos mais pobres e frequentemente aos grupos étnicos mais 

despossuídos.  

 Em resistência à persistência do “modelo monocultural exportador e 

ambientalmente desigual” (ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009, p. 143), os 

agricultores das regiões do entorno do município de Lucas do Rio Verde, passaram a se 

organizar em redes de cooperação e decidiram criar uma instituição coletiva. 

Organizados em sindicatos, os pequenos produtores realizaram atividades de formação e 

capacitação de lideranças. Desse movimento surgiu a ideia da Coperrede, Cooperativa 

Regional de Prestação de Serviços e Solidariedade, fundada em março de 2011, com o 

objetivo de ser uma entidade de representação em nível regional e apontar caminhos aos 

trabalhadores rurais que lutam bravamente para resistir ao modelo de desenvolvimento 

agrícola mecânico e excludente do agronegócio e em prol de alternativas viáveis de 

produção sustentável de alimentos sadios e diversificados, com criação de trabalho e 

renda através da agricultura familiar. A cooperativa também tem o objetivo de prestar 

serviços às instituições associadas, aprofundar atividades de formação e capacitação e 

somar forças entre os trabalhadores para cobrar do poder público medidas de assistência 

técnica e incentivo à produção familiar. Além disso, a cooperativa também trabalha no 

sentido de legalizar as propriedades agrícolas em situação irregular junto aos órgãos 

ambientais e ao INCRA, de modo que seja possível produzir e comercializar a 

produção, através do acesso aos programas públicos como o PAA – Programa de 

Aquisição de alimentos. 

 Diante da crescente organização dos pequenos produtores do município de 

Lucas do Rio Verde em cooperativa, torna-se possível perceber que mesmo nos locais 

onde os sujeitos apresentam maior vulnerabilidade (política, econômica e/ou social) 

surgem movimentos de adaptação, transformação e resistência em oposição à aparente 

uniformização dos espaços e tempos no meio rural. Assim, paralelamente aos conflitos 

ocorridos em torno de diferenciados tipos de uso do território, há também uma crescente 

diferenciação dos modos de vida (identidades) e de trabalho no campo.  

 Segundo Diegues (2001), os agricultores familiares se caracterizam por possuir 

um tipo distinto de apropriação e uso do território. Os territórios constituem espaços 

onde os grupos de pessoas se reproduzem econômica e socialmente. Além disso, estes 
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grupos possuem uma relação de dependência e intimidade (conhecimento e saberes) 

com a natureza por meio dos ciclos naturais de que suas atividades produtivas e de 

subsistência necessitam para se desenvolverem. Trata-se ainda de um tipo de cultura 

tradicional que associa-se “a modos de produção pré-capitalistas, próprios de sociedades 

em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, em que a dependência do mercado já 

existe, mas não é total”.  

 No entanto, existe ainda uma complexidade em torno desses grupos que apesar 

de se diferenciarem pelos modos de produção, não constituem “tipos puros” de sujeitos 

rurais. Brandão (2009) afirma que muitas das representações que já foram abolidas pela 

cultura “moderna e racionalizada” ainda são essenciais entre grupos de indígenas, 

quilombolas e seringueiros. E, ainda, mesmo as comunidades camponesas tradicionais 

que já foram integradas no mercado como economias de excedente, mantém 

culturalmente vivas as tradições de trocas de produtos por produtos. A antropologia se 

faz presente ao relembrar que a própria economia é uma das muitas dimensões de uma 

cultura.  

 As lutas por justiça ambiental se expressam por meio das lutas por condições de 

trabalho que não ofereçam riscos e danos à saúde do trabalhador e pelo direito a viver 

em um ambiente limpo e saudável. No município de Lucas do Rio Verde, os pequenos 

agricultores muitas vezes se veem obrigados a escolher entre sofrer as consequências da 

exposição direta aos agrotóxicos e da contaminação ou permanecer no desemprego. 

Contudo, a relação existente entre riscos ambientais, inseguranças e desigualdades 

sociais está se tornando cada vez mais clara para os setores populares mais organizados 

que passaram a questionar não apenas as injustiças sociais, o acesso desigual aos 

recursos naturais, mas o próprio modelo de desenvolvimento hegemônico capitalista. 

Tais lutas significam e desmistificam as formas de resistência de um campesinato 

modernizado que é em parte subjugado pelo grande capital, mas que vive, adapta-se e se 

transforma.  

7. Considerações finais 
 

 O Movimento pela Justiça Ambiental surgiu, nos Estados Unidos, no início dos 

anos 1980. Os estudos da socióloga norte-americana Adeline Levine sobre a 

mobilização organizada por moradores da comunidade de Love Canal, em Niagara, 
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estado de Nova York são considerados um marco na produção teórica sobre justiça 

ambiental. Cabe destacar também o embate sucedido em Warren, na Carolina do Norte, 

pois foi a comunidade negra desse local que incitou a execução das primeiras pesquisas 

que reveleram a existência de uma relação entre a alocação de depósitos químicos 

perigosos e fatores raciais e econômicos.  

 Essas pesquisas demonstraram que a escolha da localização de fontes poluentes 

não é feita de forma aleatória, mas é frequentemente vinculada a localização espacial 

das populações mais vulneráveis social e economicamente. Percebeu-se na ocasião que 

o fator ‘raça’ possuía maior relevância quanto à determinação dos locais de instalação 

de fontes poluentes. A partir desta constatação, foi formulado o conceito de racismo 

ambiental para designar a imposição desproporcional – intencional ou não – de rejeitos 

perigosos às comunidades de cor.  

 O Movimento pela Justiça Ambiental desde então ganhou repercussão nacional, 

nos Estados Unidos, e ampliou seu foco de atuação, que antes era restrito à exposição 

das comunidades negras aos riscos ambientais causados por rejeitos perigosos, passando 

a incorporar questões de saúde pública, segurança dos trabalhadores, utilização de solos, 

transportes, habitação, dentre outras demandas pertinentes a noção de justiça ambiental.  

 A bandeira do movimento difundiu-se pelo mundo, chegando até o Brasil e 

adquirindo aqui características particulares. A produção teórica sobre o assunto teve 

início nos anos 2000 com o lançamento da coleção “Sindicalismo e Justiça Ambiental”, 

e a partir de 2001 com a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental – RBJA, o 

Brasil oficialmente ganhou um Movimento de Justiça Ambiental que é articulado por 

meio dessa rede.  

 A produção teórica desenvolvida no Brasil acerca da temática da justiça 

ambiental apresenta um diagnóstico sobre a relação entre injustiças sociais e ambientais, 

afirmando que ambas possuem as mesmas raízes históricas e chamando atenção para o 

fato de que o cenário de profundas desigualdades do país contribuem para dificultar 

ainda mais o enfrentamento das situações de injustiça ambiental.  

 Os problemas ambientais seja no campo das políticas públicas, nas produções 

acadêmicas ou na mídia de massa são frequentemente reduzidos à questão da escassez 

dos recursos necessários à produção de bens e serviços, o que gera uma perda na 
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complexidade das análises sobre a questão ambientalista, corroborando para a 

manutenção de uma estrutura social injusta.  

 Por fim, percebeu-se com essa pesquisa que o debruçamento sobre as situações 

de produção de injustiça ambiental demanda uma abordagem multidisciplinar de modo 

que seja possível analisar a forma como tais problemas relacionam-se com as injustiças 

sociais brasileiras. Fica clara então a importância e a necessidade do investimento em 

projetos de pesquisa e extensão que abordem os conflitos ambientais sob a perspectiva 

da justiça ambiental, assim como o incentivo ao debate sobre este tema fora do espaço 

acadêmico.  



38 
 

Referências bibliográficas 
 
ACSELRAD, H.; HERCULANO, S., PÁDUA, J.A. A justiça ambiental e a dinâmica 
das lutas socio-ambientais no Brasil – uma introdução. In: ________. Justiça Ambiental 
e Cidadania. Rio de Janeiro: Ed. Relume-Dumará, 2004, p.9-20. 

ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília; BEZERRA, Gustavo. O que é justiça ambiental. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009.  

ALONSO, A.; COSTA, V. Por uma sociologia dos conflitos ambientais no Brasil. In: 
ALIMONDA, H. Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía. CLACSO. 2002. 

BRANDÃO, C. R. “No rancho fundo”. Espaços e tempos no mundo rural. Uberlândia: 
EDUFU, 2009. 

DELGADO, G. A questão agrária no Brasil: 1950- 2003. In: RAMOS FILHO, L. O.; 
ALY JÚNIOR, O. (Org.). Questão agrária no Brasil: perspectiva histórica e 
configuração atual. São Paulo: INCRA, 2005. 

DIEGUES, A. C. S. & ARRUDA, R. S. V. (Orgs.). Saberes tradicionais e 
biodiversidade no Brasil. Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade, 
série Biodiversidade nº 4. Ministério do Meio Ambiente-MMA. USP/NUPAUB.  

HERCULANO, Selene. O clamor por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. 
2006. Disponível em: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/wp-
content/uploads/2013/07/art-2-2008-6.pdf. Acesso em: 20 de outubro de 2015. 

HERCULANO, Selene. Riscos e desigualdade social: a temática da Justiça Ambiental e 
sua construção no Brasil. 2002. Disponível em: 
http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro1/gt/teoria_meio_ambiente/Selene%
20Herculano.pdf. Acesso em: 20 de outubro de 2015. 

JATOBÁ, Sérgio; CIDADE, Lúcia; VARGAS, Glória. Ecologismo, ambientalismo e 
ecologia política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e 
Estado, Brasília, v. 24, n. 1, p. 47-87, jan./abr. 2009. 

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 
Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 69 

LEROY, Jean Pierre; JEOVAH, Meireles. Povos indígenas e comunidades tradicionais: 
os visados territórios dos invisíveis. In: Porto, Marcelo Firpo; Pacheco, Tania; Leroy, 
Jean Pierre. (Org.) Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o mapa de conflitos. Rio de 
Janeiro, Editora Fiocruz, 2013. p.115-131. 

PACHECO, Tania. Desigualdade, injustiça ambiental e racismo: uma luta que 
transcende a cor. 2007. Disponível em: http://racismoambiental.net.br/textos-e-
artigos/desigualdade-injustica-ambiental-e-racismo-uma-luta-que-transcende-a-cor/. 
Acesso em: 20 de outubro de 2015. 

SCHLESINGER, Sergio. Dois casos sérios em Mato Grosso: a soja e a cana de açúcar. 
1. Ed. Mato Grosso: Formad, 2013.  



39 
 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 


