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RESUMO  
O debate sobre injustiça ambiental tem ganhado espaço no que tange 
as discussões sobre meio ambiente e desigualdade social, tendo em 
vista que grupos racializados e vulnerabilizados são destinados a 
sofrerem os impactos ambientais de forma muito mais agressiva e 
nefasta. Dessa forma, o artigo trata de um debate que problematiza o 
crescente fenômeno de racismo e injustiças ambientais direcionadas às 
comunidades tradicionais a partir de uma pesquisa bibliográfica. Por 
meio do estudo, observou-se que a acumulação capitalista contribui 
para a ampliação do racismo e injustiça ambiental direcionadas a esses 
povos, na medida em que no padrão capitalista de produção, a história, 
cultura, lutas e vivência dessas comunidades são apagadas e reduzidas 
a entraves para o avanço capitalista. 
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ABSTRACT 
The debate on environmental injustice has gained space in terms of 
discussions about the environment and social inequality, given that 
racialized and vulnerable groups are destined to suffer environmental 
impacts in a much more aggressive and harmful way. In this way, the 
article deals with a debate that problematizes the growing phenomenon 
of racism and environmental injustices directed to traditional 
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communities based on a bibliographic research. Through the study, it 
was observed that capitalist accumulation contributes to the expansion 
of racism and environmental injustice directed at these peoples, insofar 
as in the capitalist pattern of production, the history, culture, struggles 
and experience of these communities are erased and reduced to 
obstacles for capitalist advancement. 
 
Keywords: Capitalism; Environmental racism; Environmental justice. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre injustiça ambiental tem ganhado espaço e relevância nas discussões 

sobre o meio ambiente, trazendo aspectos que abrangem a busca por justiça dentro de uma 

perspectiva ambiental, na óptica da desigualdade e exclusão social no que se refere aos 

impactos advindos da destruição da natureza. Haja vista que grupos vulneráveis e 

marginalizados são obrigados a arcar com a maior parte dos danos ambientais (RANGEL, 2016). 

O presente artigo problematiza o crescente fenômeno de racismo e injustiças 

ambientais sofridas pelas comunidades tradicionais diante da destruição desenfreada da 

natureza. Os impactos são mais drásticos para as comunidades tradicionais - ribeirinhos, 

pescadores, pantaneiros, quilombolas - (HERCULANO, 2008 apud ROCHA; VASCONSELOS, 

2018), posto que são as que mais sentem os efeitos e prejuízos, são populações que possuem 

vínculos de subsistência e afeto com a terra, tendo como resultado de grandes projetos de 

empreendimento capitalista a destruição da natureza, do ecossistema, deslocamento 

compulsório e adoecimento dessa população.  

Ademais, é pertinente ressaltar que essas comunidades são asseguradas a viverem com 

segurança em seus territórios, segundo é destacado no artigo 3º, da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em um dos seus objetivos 

específicos,  busca-se “I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o 

acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural 

e econômica;” (BRASIL, 2007), no entanto, não é o que se observa na prática. 

Destaca-se uma notícia divulgada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

em maio de 2021, que alarma para a situação de comunidades tradicionais que são 

constantemente afetadas com o uso de agrotóxicos. Agricultoras e agricultores de 

comunidades tradicionais como Santa Tereza, São Raimundo e Cantinho dos Vieiras em Brejo, 

no leste do Maranhão, denunciam diariamente o ocorrido. Da mesma forma, há relatos de abril 
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de 2021 que outras comunidades tradicionais, como Carranca e Araça localizadas em Buriti 

(MA), foram atingidas por agrotóxicos, mas nessa ocasião crianças, adultos e idosos foram 

intoxicados e apresentaram queimaduras pelo corpo, coceira, febre e crises de vômito. Assim 

sendo, elucida Herculano e Pacheco (2006), as pessoas acabam tendo que conviver em um 

cotidiano de envenenamento e degradação de seus ambientes de vida, o que os força a sair de 

seus territórios.  

Diante do exposto, o objetivo geral do estudo voltou-se para analisar como o capitalismo 

a partir da lógica de acumulação amplia os casos de racismo e injustiças ambientais 

direcionadas aos povos de comunidades tradicionais. No desenvolvimento desse estudo 

adotou-se uma abordagem qualitativa, com um tipo de pesquisa bibliográfica. Para selecionar 

os artigos se fez necessário utilizar descritores, como: justiça ambiental, racismo ambiental e 

meio ambiente.  

Além dessa introdução, este artigo estrutura-se em dois itens referentes a um breve 

debate conceitual sobre racismo e justiça ambiental e sobre a questão ambiental diante da 

disputa e apropriação de territórios para a acumulação capitalista; e as considerações finais. 

Resultante de reflexões no âmbito da iniciação científica sobre a relação homem-natureza e os 

processos contraditórios do desenvolvimento capitalista em uma perspectiva teórica marxista 

e anticapitalista, questiona-se a respeito de como tem ocorrido e qual a natureza das situações 

de injustiças ambientais direcionadas aos povos de comunidades tradicionais frente ao avanço 

da acumulação capitalista. 

 

2 RACISMO AMBIENTAL E JUSTIÇA AMBIENTAL: ELEMENTOS CONCEITUAIS PARA O DEBATE  

 

O racismo ambiental é um tipo de exclusão que, conforme Herculano e Pacheco (2006), 

não se resume somente a ações que tenham uma intenção racista, mas também sobre ações 

que tenham efetivamente um impacto racial para com determinados povos. Nessa direção, o 

debate a respeito do racismo ambiental trata das situações dos grupos vulnerabilizados, 

excluídos e negligenciados diante de políticas de infraestrutura, planejamento urbano, entre 

outras (FERNANDES, 2020). Dessa forma, compreende-se o racismo ambiental como um:  

 
Conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus governos, que aceitam a 
degradação ambiental e humana, com a justificativa da busca do desenvolvimento e 
com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da 
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população afetados – negros, índios, migrantes, extrativista, pescadores, 
trabalhadores pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico 
[...] (HERCULANO, 2006, apud SILVA, 2012, p. 106).  

 

No que toca ao contexto histórico, o racismo ambiental surgiu das reivindicações sobre 

justiça ambiental, iniciadas nos Estados Unidos entre a população negra, na década de 1980, 

em meio à luta por direitos civis (HERCULANO; PACHECO, 2006). Contudo, segundo Silva (2012), 

o ano de 1982 pode ser considerado o início do movimento por justiça ambiental, tendo em 

vista que moradores da comunidade negra de Warren County (Carolina do Norte) descobriram 

que um aterro contendo befenilo policlorado3 seria instalado na sua vizinhança, gerando muitos 

protestos e acima de quinhentas prisões. Tal mobilização demonstrou que a maioria dos 

resíduos químicos eram despejados no território das etnias pobres, nos Estados Unidos (SILVA, 

2012).  

Corrobora com esse entendimento o registro histórico elucidado por Acselrad et. al. 

(2012, p.166) de que: 

 
Verificou-se então que os locais de destinação dos resíduos, mesmo aqueles 
aprovados legalmente por seguidas gestões no governo dos EUA, coincidiam com 
territórios ocupados por grupos étnicos de baixa renda e tornados vulneráveis – 
negros, povos indígenas e latinos. Tornou-se claro, então, que a escolha da destinação 
de resíduos obedecia não apenas à lógica do mercado de terras, mas a lógicas políticas 
que alocavam os benefícios e os malefícios do desenvolvimento de modo desigual 
entre os diferentes grupos sociais. 

 
Dessa forma, o debate alargou-se, resultando na I Conferência Nacional de Lideranças 

Ambientais de pessoas de cor (First National People of color Environmental Leadership summit) 

que, conforme Herculano e Pacheco (2006), tratou-se de uma conferência que ampliou a noção 

de justiça ambiental para questões relativas à saúde, ao saneamento, ao uso do solo, à 

segurança no trabalho, ao transporte, à moradia e, finalmente à participação da comunidade 

nas decisões referentes às políticas públicas.  

Sendo assim, a justiça ambiental se refere a um: 

 
[...] conjunto de princípios e práticas que: (I) 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 a ausência ou omissão de tais 
políticas; (II) asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos 

 
3 Trata-se de uma classe de compostos químicos obtidos a partir do bífenilo e conhecidos como PCBs. São utilizados 
em diversas aplicações industriais e comerciais e em elevadas concentrações podem provocar de irritações 
cutâneas a efeitos mais graves no sistema nervoso, sobretudo nas crianças (SILVA, 2012, p. 89).  
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ambientais do país; (III) asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre uso 
de recursos ambientais e a destinação de rejeitos [...] (IV) favorecem a constituição de 
sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para 
serem protagonistas na construção de modelos alternativos [...] (MAIA et al., 2011, p. 
1).  

 

A discussão sobre racismo e justiça ambiental está intrinsecamente ligada a 

desigualdade social inerente à sociedade capitalista. Haja vista grupos vulneráveis e racializados 

são invisibilizados, principalmente, em contextos históricos fortemente marcados por situações 

de desigualdade e de injustiças, como é o caso também do Brasil (SILVA, 2012), considerado um 

dos países mais desiguais do mundo. Portanto, não obstante, as populações que mais sofrem 

os efeitos adversos da degradação ambiental são aquelas com menor poder econômico 

(DAMASCENO; JÚNIOR, 2011). 

Nesse sentido, no Brasil, o debate sobre racismo ambiental e justiça ambiental ganhou 

espaço, tendo em vista que grande parte da população negra, não-branca e comunidades 

tradicionais são diminuídas e apagadas ao ponto de serem as maiores receptoras dos drásticos 

impactos ambientais. Consequentemente, fez emergir diversos debates e mobilizações em 

busca da justiça ambiental para com esses povos, a exemplo, têm-se a formação da Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) que se consolidou em 2002, como um espaço de 

identificação, organização, unificação e fortalecimento dos princípios e das lutas contra as 

desigualdades e injustiças ambientais no Brasil (DAMASCENO; JÚNIOR, 2011).  

Para problematizar sobre a questão da justiça ambiental e racismo ambiental no Brasil 

cabe fazer uma reflexão acerca do racismo como parte inerente da lógica capitalista de 

exploração, humilhação e dominação. Posto que o racismo tem estado presente no Brasil 

durante séculos, apesar de processos de resistência e conquistas jurídico-normativas continua 

a afetar, barrar, destruir e matar a população negra, periférica, indígena, quilombola etc., pois 

este racismo exclui de forma estrutural os povos racializados, havendo o apagamento dessas 

etnias. Portanto, a lógica da acumulação capitalista desigual reforça o racismo enquanto fator 

determinante para que parte dessa população seja destinada aos maiores impactos ambientais.  

Essas populações são obrigadas a viver em lugares insalubres, sem saneamento básico, 

sem política pública, sendo expulsos de seus territórios ou tendo que conviver com o constante 

envenenamento por agrotóxicos. Em suma,  

 

[...] no contexto brasileiro, a questão racial é muito importante, pois o país foi 
construído (e segue sendo) com base na colonização e na escravidão de corpos 
racializados. O racismo vai além de ofensas e agressões individuais, embora graves, 
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porque esse – o impacto individual, na realidade, é resultado de uma estrutura que 
normaliza as violências no nível micro a partir da violência e exclusão sistêmica de 
povos racializados no nível macro (FERNANDES, 2020, p. 85). 
  

Nesse viés, pensar na questão ambiental em uma perspectiva de totalidade considera a 

importância da pauta racial, tendo em vista que no sistema capitalista o racismo é estrutural, 

as pessoas pretas, não-brancas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos são as mais afetadas diante 

da opção pela acumulação e lucro de um segmento concentrado e abastado da sociedade. De 

acordo com Acselrad et.al. (2012, p. 168), a questão ambiental, no século XX, “relaciona-se 

tanto à privatização de fato de espaços não mercantis – através da chamada poluição – como à 

expropriação de áreas de uso comum e recursos territoriais de camponeses, ribeirinhos, povos 

e comunidades tradicionais com a finalidade de valorizar capitais excedentes”. 

Portanto, o sistema capitalista aumenta a desigualdade, explora os povos, com sua 

política desenvolvimentista de progresso, passa por cima de comunidades e povos tidos como 

“inferiores”, contribui para o racismo ambiental, na medida em que normaliza a destruição dos 

territórios desses povos, em vista do progresso capitalista. 

 

3 QUESTÃO AMBIENTAL E APROPRIAÇÃO DE TERRITÓRIOS PARA A ACUMULAÇÃO 
CAPITALISTA  
 

O capitalismo é um sistema econômico considerado hegemônico devido a sua 

capilaridade no mundo, constituído por um modo de produção que se baseia em dois aspectos 

fundamentais: a força de trabalho assalariada e os recursos da natureza. Estes fornecem o que 

é preciso para obtenção de lucro, acúmulo de riqueza e produção de bens de consumo 

(FERNANDES, 2020). 

Nessa lógica, o sistema capitalista utiliza os recursos naturais para concretizar seus 

projetos, para produzir bens de consumo e para atender a motivação inerente do capital de 

acumular em escala cada vez maior, pois para o capital a natureza é considerada uma dádiva 

(FOSTER, 2015). Sendo assim, a problemática advém da dinâmica destrutiva em que o capital 

lida com a natureza, pois é vista como uma fonte infinita de materiais e recursos. No entanto, 

à medida em que o capitalismo alarga as formas de exploração da natureza, aumentam-se os 

eventos de mudanças climáticas, de poluição, desmatamento, destruição de ecossistemas, 

interrupção do ciclo da água, entre outros (FERNANDES, 2020).  
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Por conseguinte, tais processos recaem sobre a população, que sentem os impactos 

ambientais, sociais e econômicos advindos da sanha de acumulação do sistema. Porém, os 

impactos não atingem a todos na mesma intensidade, vez que uma parte considerável da 

população, sobretudo a população pobre, é exposta a riscos e sofre os efeitos de forma mais 

agressiva.  

Ressalta-se na experiência brasileira a condição das comunidades tradicionais, que 

conforme o Decreto Nº 6.040, no seu artigo 3º, são: 

 
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, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição (BRASIL, 2007, s/p).  
 

Nessa perspectiva, a lógica desenvolvimentista4 ao promover os ditos grandes 

empreendimentos e, de acordo com Zhouri (2008, p.105), os: 

 

Projetos industriais homogeneizadores do espaço, tais como hidrelétricas, mineração, 
monoculturas de soja, eucalipto, cana-de-açúcar, entre outros, bem como políticas 
globais a partir de formulações abstratas e distantes, são geradores de injustiças 
ambientais, na medida em que, ao serem implementados, imputam riscos e danos às 
camadas mais vulneráveis da sociedade. 

 
Problematiza-se que com a implementação desses empreendimentos em territórios já 

ocupados por essas comunidades têm sido invadidos e destruídos os modos de ser e viver, em 

outros termos a cultura, em processos que ignoram a voz e a participação dos grupos 

tradicionais, desconhecendo os impactos ambientais, sociais e econômicos sofridos e a garantia 

do direito de reprodução desses grupos.  

  Na dinâmica de acumulação econômica e da necessidade da tomada dessas áreas pelo 

capital, esses grupos passam por processos de etnocídio5 e culpabilização na luta pela defesa 

de seus territórios, de modo que o etnocídio promove o apagamento da cultura, da língua e a 

remoção de territórios tradicionais. Ademais, são culpabilizados, vez que são vistos como 

 
4 O desenvolvimentismo foi [...] uma arma ideológica das forças econômicas e sociais que, no momento decisivo 
de cristalização das estruturas da economia e da sociedade burguesa, se batiam pela utopia de um capitalismo 
domesticado, subordinado aos desígnios da sociedade nacional. Tendo como eixo articulador a preocupação em 
integrar industrialização e formação da economia nacional (SAMPAIO, 2012).  
5 De acordo com Rampinelli (2013), o etnocídio é o resultado do roubo econômico que exigiu a modificação das 
estruturas mentais dos subordinados [...]. O etnocídio demonstra a destruição sistêmica dos modos de vida, de 
cosmovisão e de pensamento de pessoas distintas, impõe ao indivíduo que é distinto uma mudança na perspectiva 
de que ele seja melhorado e transformado. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3914 

dificultadores na “geração de novos empregos” que surgem através desses empreendimentos 

(SILVA, 2012).  

Dessa forma, a perpetuação da exclusão em um país que se constitui a partir da 

exploração desses povos tem a desigualdade ambiental, o racismo ambiental e as injustiças 

ambientais amplificadas e direcionadas a esses grupos. Segundo Leroy e Meireles (2013), os 

casos de injustiça ambiental apontam e recaem mais em povos de comunidades tradicionais, 

sendo de 297 casos, 202 direcionados a estes.  

Na mesma direção do racismo e justiça ambiental, a noção de desigualdade ambiental 

enfatiza que não há um compartilhamento equânime no planeta. Esse debate, portanto, 

remete a urgência para situações que demonstram que a destinação dos impactos e danos 

acarreta os grupos vulnerabilizados, de modo que se configura “uma distribuição desigual dos 

benefícios e malefícios do desenvolvimento econômico. Basicamente, os benefícios destinam-

se aos grandes interesses econômicos e os danos a grupos sociais despossuídos” (ACSERALD et. 

al., 2012, p. 165). 

Por conseguinte, problematiza-se que há no Brasil um confronto entre grupos com 

interesses econômicos que objetivam construir empreendimentos através de ocupações e por 

outro lado populações que vivem nesses territórios com histórica vinculação ao seu modo de 

vida e sobrevivência. Conforme Rangel (2016, p.133),  

 
[...] trata-se de conflitos desencadeados por racismo ambiental, na proporção em que 
surgem quando grupos etnicamente marcados e vulnerabilizados se deparam com a 
chegada do estranho, fortemente marcada pela chegada de novos empreendimentos 
responsáveis pela ruptura de um modo e vida local. 

 

Dessa forma, os espaços ocupados por estes são vistos como vazios e disponíveis para a 

implementação de projetos de desenvolvimento capitalista, através de um discurso que os 

nomeia como atrasados ou selvagens, o que resulta na inexistência desses povos, ou seja, sendo 

vistos como irrelevantes e incompreensíveis (SILVA, 2012).  

Nesse contexto, como estratégia, demora-se para efetivar a demarcação de territórios, 

assim fica mais fácil de expulsá-los de suas terras, tendo em vista que as comunidades estão na 

contramão desse desenvolvimento (LEROY; MEIRELES, 2013). Portanto, em uma lógica de 

desigualdade social, escolhem-se os grupos a serem afetados e desrespeitados no que consiste 

aos impactos ambientais, sociais e econômicos, ao priorizarem empreendimentos que 
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exploram a biodiversidade, imprescindível para a promoção da vida, e territórios 

historicamente preservados pelas comunidades tradicionais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capitalismo através da lógica desenvolvimentista alavanca os casos de racismo 

ambiental e injustiça ambiental direcionadas aos povos de comunidades tradicionais, a partir 

do momento em que esses grupos são apagados e negligenciados mediante as suas 

reinvindicações e sofrem os drásticos impactos da acumulação capitalista. Ocorre que não 

apenas grandes empresas explorem seus territórios e destruam sua cultura, também 

impulsiona para que considerem o meio ambiente em que esses grupos residem como 

desocupados, resultando em instalação de empreendimentos, dejetos de lixos, entre outros.  O 

que resulta em disputa e apropriação de territórios, conflitos de terras e o aumento de casos 

de injustiça ambiental.  

Nesse sentido, os povos tradicionais são vistos como entraves e barreiras que precisam 

ser ignoradas ou destruídas para incrementar o desenvolvimento e o avanço econômico tão 

necessário para os capitalistas. Dessa forma, os casos de injustiças ambientais atravessam esses 

grupos, de forma silenciosa, pois são negligenciadas as suas lutas, tendo em vista que no 

sistema capitalista de superprodução e superexploração, povos e gerações que vivem da terra 

e do campo precisam ser derrubados e compulsoriamente deslocados, ou seja, forçados a 

saírem de seus territórios.  

Portanto, trata-se de uma questão importante, pois no capitalismo parece não haver 

espaços para comunidades tradicionais, visto que estes são alvo constantes de políticas que 

buscam extinguir sua cultura, ancestralidade, língua e comunidades.  
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