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RESUMO: No  Brasil,  o  conceito  de  racismo  ambiental  tem  obtdo  uma  difusão
paulatna, partcularmente em razão da ampliaãão, verifcada em especial na últma
década, do debate relatvo à questão racial. A terminologia, que irrompe a partr do
movimento  de  justãa  ambiental,  diz  respeito  às  situaãões  nas  quais  os  agravos
ambientais, além de impactarem de um modo ou de outro o conjunto da sociedade,
reverberam com intensidade partcular em segmentos étnicos e raciais racialmente
discriminados. No caso, o texto trabalha com as variáveis do imaginário social que
modelam dessimetricamente a percepãão do espaão e que com base neste nexo,
normatza a posiãão dos indivíduos no espaão habitado. O texto, confgurando uma
proposiãão que artcula ao mesmo tempo tanto recortes fenomenológicos quanto da
materialidade  social,  advoga  uma  circunscriãão  conceitual  frmada  a  partr  de
contribuiãões da antropologia e da geografa, neste últmo caso reportando à obra de
Milton Santos. No referente ao conceito em si, a publicaãão O Ecologismo dos Pobres,
de Joan Martnez Alier, pelo ineditsmo em apresentar a terminologia, consttui de
igual  modo  uma  referência  obrigatória.  Na  substantvaãão  do  debate,  o  paper
procura esclarecer as potencialidades conceituais do racismo ambiental e  também, a
necessidade de aprofundar e detalhar o novo conceito. 

PALAVRASeCHAVE:  Preconceito  Racial,  Meio  Ambiente,  Racismo  Ambiental,
Ecojustãa, Percepãão.

ABSTRACT:  The environmental issue has been confgured as an essental theme of
Modernity. It's a refecton of the difcultes in the reproducton of the system; there
is no longer any feld of knowledge outside the debate related to the environment. In
this sense, the concept of environmental racism stands out as a unique contributon

1



to the debate on environmental issues. This is because the environmental impacts do
not occur abstractly.  In  partcular  the environmental  impacts  impose their  efects
usually adoptng a demarcaton line based on ethnic and racial corpus. Thus, since the
1960s the Environmental Justce Movement - also known as Ecology of the Poor - has
advanced  on  the  basis  of  mobilizatons  that  reveal  and/or  face  environmental
damages artculated with racial prejudice. In a country such as Brazil, in which racism
has become a structural element in the dynamics of inter-ethnic relatons, insertng it
to debate of the racial issue to the environmental variables of discriminaton shall
make full sense. Then the urgency of rethink the politcal, social, economic models in
their  symbiosis  with the discriminaton,  concerns in  the which the environmental
racism  inserts  itself  like  an  auspicious  concept,  propositon  that  in  the  Brazilian
panorama should be debated with all the seriousness involved in that queston. This
is precisely the intenton of the paper that follows.

KEYeWORDS:  Racial  Prejudice,  Environment,  Environmental  Racism,  Eco-justce,
Percepton
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APRESENTAÇÃO

Embora  historicamente  recente,  o  debate  relacionado  ao  racismo  ambiental  tem
desfrutado  de  audiência  crescente  junto  a  inúmeros  campos  disciplinares  e  nos
movimentos sociais, abarcando por sua vez largo espectro de recortes temátcos. 

Referindo-se a uma leitura do preconceito racial ainda pouco conhecida por parte do
grande público e no rescaldo deste desconhecimento, com audiência relatvamente
modesta junto ao meio acadêmico, o texto que segue tem a intenãão de pontuar as
modulaãões imaginárias que nos rebatmentos junto à esfera da questão ambiental,
contribuem para alentar e substantvar o racismo ambiental junto à materialidade
social. 

Neste prisma, o conceito, essencialmente interconectando a segregaãão racial com o
temário  do  meio  ambiente,  tem  avivado  uma  radiografa  mais  atenta  quanto  às
crispaãões que em termos das relaãões culturais e interétnicas, teimam em contagiar
o edifcio social da sociedade global, e evidentemente, a formaãão social brasileira. 

No mais, a noãão de racismo ambiental importa pelas conexões mantdas com uma
preocupaãão, associada à crise ambiental, que desde as décadas fnais do Século XX
tornou-se item indissociável da agenda temátca global. 

A mais ver, este texto adota, lado a lado com matrizes teóricas da geografa, uma
clara parceria com as contribuiãões da antropologia. Isto pela simples razão de que o
racismo na sua interface ambiental não tem como ser entendido numa dimensão
mais ampla, à revelia de um diálogo entre as dimensões do espaão e da cultura.

É o que segue.

ECOLOGISMO, JUSTIÇA AMBIENTAL E DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Na perspectva adotada por este ensaio, retenha-se que o ecologismo consttui um
umbrella concept que ao envolver grupos, povos e naãões num heterogêneo escopo
de  níveis  analítcos  e  de  categorias  teóricas  e  metodológicas,  forãosamente  se
corporifca em inúmeras concepãões, desdobramento cujo fo condutor decorre das
interaãões que de modo permanente, cadenciam a sintaxe social. 

Atente-se que os termos ecologismo e ambientalismo são geralmente tratados como
sinônimos quando abordando a temátca dos movimentos sociais. Contudo, deve ser
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destacado que na literatura especializada, a palavra ecológico reportaria ao domínio
dos ciclos naturais, integrando a chamada natureza primeira. Quanto a ambiente, o
vernáculo seria congênere à natureza segunda. Isto é, referindo-se ao meio natural
tocado pela aãão antropogênica, revelando em maior ou menor grau a propensão
transformadora do homem em sociedade (Cf. WALDMAN, 2006).

Aparte  estas  ressalvas,  levando-se  em conta  a  heterogeneidade dos  atores  3 que
interagem nas sociedades, seria possível distnguir, de acordo com uma taxonomia
proposta pelo economista e ambientalista catalão Joan Martnez ALIER (2011), três
vertentes axiais do ecologismo.  

A primeira delas, o preservacionismo, também carimbada como culto ao silvestre ou
à vida selvagem, corresponde aos primeiros passos do movimento ecológico. Esta
corrente lanãou raízes a partr do século XIX no seio do movimento romântco inglês,
cuja expressão literária era declaradamente severa na crítca ao industrialismo e aos
efeitos nocivos promovidos pela sociedade moderna no ambiente natural (Cf. ACOT,
1990).

Paulatnamente,  o  ideário  de  conservaãão  da  natureza  ganhou  forãa  nos  círculos
intelectuais e na sociedade civil dos países do Hemisfério Norte, partcularmente nos
Estados Unidos. Enquanto tal, o preservacionismo é entendido como uma resposta à
preocupaãão em resguardar  os  remanescentes  da chamada natureza  primeira  ou
original 4, que recuou com a progressão da sociedade moderna, o que inclui valores,
prátcas e técnicas.

Enquanto tal,  o ideal preservacionista prioriza a proteãão da vida selvagem assim
como o tombamento de obras naturais agraciadas com relevante expressão cênica,
leitmotv para mobilizaãões cuja meta fundamental, era assegurar a intocabilidade de
parques destnados exclusivamente para a preservaãão. 

Um segundo lineamento, defnido na obra de Alier como evangelho da ecoefciincia,
aufere notoriedade a partr de meados dos anos 1980, respondendo em linhas gerais
pelo que também é carimbado como capitalismo ecológico ou economia verde. 

A proposiãão do desenvolvimento sustentável consttui o cerne axial desta corrente,
amparando posturas em favor da racionalidade técnica e de mitgaãão dos impactos
ambientais. Para tanto, advoga a utlizaãão racional dos recursos naturais, baseada
na otmizaãão da incorporaãão dos insumos pela rede produtva.
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A terceira corrente, o movimento da justia ambiental, é conhecida com o concurso
de  diversas  denominaãões,  dentre  as  quais:  ecologia  da  libertaião,  ecojustia,
ecologismo popular, ecologismo social,  ecologismo da livelihood,  da sobrevivincia
humana, do ganha-pão, ou então, ecologismo dos pobres 5. 

Enquanto corpo de ideias, esta vertente irrompe no panorama do atvismo ecológico
fortemente catalisada por um engajamento polítco crítco do  status quo.  Balizada
por  retórica  contracultural  contestadora  do  establishment,  a  ecojustãa  surge  nos
anos 1960 no contexto de um atvismo primeiramente centrado na Europa Ocidental
e nos Estados Unidos, adotando como preocupaãões centrais a destruiãão do meio
ambiente, o consumismo sistêmico e a utlizaãão predatória dos recursos naturais 6. 

Outrossim, anote-se também que em fraco desafo a atmosfera sufocante do regime
militar,  movimentaãões  ambientalistas  com  este  alinhamento  são  observadas  no
Brasil durante os anos 1970, tanto no meio rural quanto no urbano, expandindo-se
consideravelmente na década seguinte na esteira do processo de redemocratzaãão
do país (Cf. VIOLA, 1988).

Nesta senda, o ecologismo dos pobres, embora amiúde sinonimizado à atuaãão das
Organizaãões Não-Governamentais (ONGs), diria respeito no seu stricto sensu a uma
série de movimentos sociais que independentemente de serem insttucionalizados ou
não,  demarcam  embates  com  poderosos  interesses  econômicos,  denunciando  a
desigualdade dos impactos gerados pela crise ambiental e agregando a esta últma
posiãão, apensos relatvos à equidade social 7. 

Neste sentdo, confra-se o que atesta o excerto que segue quanto à ecojustãa: 
 
“O  movimento  pela  justãa  ambiental,  o  ecologismo  popular,  o  ecologismo  dos
pobres,  nasce  de  confitos  ambientais  em  nível  local,  regional,  nacional  e  global
causados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social. Os exemplos são
os  confitos  pelo  uso da água,  pelo  acesso às  forestas,  a  respeito  das  cargas  de
contaminaãão e  o  comércio  ecológico desigual,  questões  estudadas  pela  ecologia
polítca. Em muitos contextos, os atores de tais confitos não utlizam um discurso
ambientalista. Esta é uma das razões pelas quais a terceira corrente do ecologismo
não foi, até os anos oitenta, plenamente identfcadad (ALIER, 2007: 39). 

Neste parecer,  diferentemente do preservacionismo e das correntes inspiradas na
ecoefciência, o movimento da ecojustãa está compromissado com as reivindicaãões
de grupos não-hegemônicos da sociedade quanto à qualidade de vida, acesso aos
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bens naturais e garanta de um entorno ambientalmente saudável para o usufruto
das comunidades. 

Não por acaso, o movimento de justãa ambiental ganhou corpo nos anos 1970 no
fragor das lutas pelos direitos civis da comunidade afro-estadunidense, tendo à sua
frente a icônica lideranãa de Martn Luther King. 

Sublinhe-se que a visita de King em Abril de 1968 à cidade de Memphis (Tennessee),
ocasião em que foi assassinado por supremacistas brancos, tnha por meta conseguir
melhores condiãões de trabalho para os trabalhadores negros da coleta de lixo da
cidade, cuja saúde estava exposta a sérios perigos (Figura 1). 

FIGURA 1 e Lixeiro negro protestando em Memphis: “Eu sou um homem”, certiica o cartaz
(Fonte: < http://www.waste60..com/saeety/industryemembersehonorememphisetennesanitationeworkerse

momentesilence >. Acesso: 11e.7e2.18).

Aliás, este não foi de forma alguma um episódio isolado. Colaboradores de primeira
hora de Martn Luther King estveram entre as centenas de pessoas conduzidas para
a prisão no célebre confito que iniciou o movimento pela justãa ambiental, ocorrido
em 1982 no Condado de Warren, na Carolina do Norte.

Neste síto, as autoridades estaduais decidiram implantar um aterro para descarte
fnal de Policlorobifenilos (PCB), substância tóxica defnida como Poluente Orgânico
Persistente (POP), extremamente perigosa para a saúde humana e o meio ambiente.
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Programava-se descartar o volume de 6.000 caminhões lotados de solo contaminado
com PCBs tóxicos. 

Revoltados com esta decisão, pratcamente todos os 16.000 habitantes do condado,
60% dos  quais  afro-descendentes  e  majoritariamente  pobres,  se  organizaram em
repúdio à intenãão dos gestores estaduais em criar, de modo autocrátco, uma área
de desova que acarretaria um locally undesirable land-use. Qual seja: uso localmente
indesejável do solo. 

Seis semanas de marchas e protestos de rua não-violentos se seguiram. O condado se
tornou foco  de  clamor  nacional,  com  mais  de  500  pessoas  detdas,  as  primeiras
prisões na história dos Estados Unidos motvadas por confitos quanto à instalaãão de
uma área de confnamento fnal de resíduos.

Os protestos do Condado de Warren (Figura 2), universalizaram a expressão NIMBY
(acrônimo de Not In My BackYard: literalmente “Não no meu quintald), que se tornou
uma  palavra  de  ordem  representatva  de  vigoroso  movimento  não-violento  de
massas,  apoiado  por  diferentes  segmentos  de  opinião  em  toda  a  federaãão
americana (Cf. ALIER, 2007: 231).

FIGURA 2 e Instantâneo de uma das passeatas que em Setembro de 1982 sacudiram o Condado de Warren
(Fonte <: http://www.opalpdx.org/movementehistory/ >. Acesso: 11e.7e2.18).
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A partr deste episódio, difunde-se nos Estados Unidos uma conscientzaãão de que a
distribuiãão geografcamente desigual dos riscos ambientais se conecta com notórias
disparidades étnicas e sociais. 

Na ótca da lógica do concreto, os impactos socialmente desiguais dos desequilíbrios
ambientais estão escancarados, por exemplo, em centenas de áreas afetadas pela
poluiãão  e  por  agravos  ambientais  de  todos  os  tpos,  abalroando  em  partcular,
grupos e etnias sociologicamente minoritárias. 

Nesta visada, visto ser impossível ignorar que a degradaãão do ambiente afeta os
segmentos sociais de modo não somente desigual, mas também acatando linhas de
diferenciaãão racial,  o conceito de racismo ambiental,  nos termos de um assento
epistemológico, mantém conexão inextricável com a noãão de ecojustãa (Figura 3).
 

FIGURA  6  e  Ilustração  da  revista  norteeamericana  The  Natio salientando  a  maior  exposição  dos
aerodescendentes nos Estados Unidos aos eeeitos dos impactos ambientais no ar, no solo e na água (Fonte:
< www.thenation.com/article/raceebestepredictsewhethereyoueliveenearepollution/ >. Acesso: 11e.7e2.18).

Na refexão de Robert BULLARD, sociólogo afro-estadunidense considerado Pai  da
noãão de racismo ambiental, esta concatenaãão afrma-se no ecologismo popular em
razão deste confgurar “resposta a iniquidades ambientais, ameaãas à saúde pública,
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proteãão desigual, constrangimentos diferenciados e mau tratamento recebido pelos
pobres e pessoas de cord (passim 2005 e 2004: 57). 

Logo, colocado nestes termos o racismo ambiental se vincula a um complexo rol de
motvaãões, a comeãar pelo fato de respaldar-se nas infexões imaginárias suscitadas
pelo relacionamento dessimétrico imposto por ideaãões discriminatórias  a grupos
étnicos que exatamente por esta razão, são socialmente excluídos.

RACISMO, ESPAÇO E IMAGINÁRIO 

Nesta ordem de consideraãões, lado a lado com a certfcaãão da materialidade das
circunscriãões com viés ambiental conectadas às manifestaãões da segregaãão racial,
a raison d’itre deste texto apontaria para os modos como as percepãões de mundo,
com as quais se amoldam diferentes interpolaãões culturais, econômicas, polítcas e
sociais, engendram um cunho territorial para a discriminaãão. 

Sequenciando este ponto de vista, certo é que o racismo, no que se refere ao espaão
habitado,  reclama fundamentos  marcadamente  frmados em motes  geográfcos  e
ambientais. Isto porque, como informa o geógrafo Antonio Carlos Robert MORAES, “o
ambiental não se homogeneíza num só alvo de aãão, antes se difunde como faceta
inerente a todo ato de produzir espaãod (2002: 30). 

Neste prisma, natureza e espaão mantém entre si uma cumplicidade a toda prova,
repetdamente  se  desdobrando  numa condiãão  de  sinonímia.  Consequentemente
caberia, pois concertar nesta pontuaãão as inscriãões de ordem social e cultural, que
de modo perpétuo, atuam como elemento axial na construãão do espaão (SANTOS,
1978: 201). 

Retenha-se que tal perspectva é indispensável para uma conceituaãão que como no
caso  do  racismo  ambiental,  solda  num  único  nexo  ontológico,  tanto  as  ideaãões
calcadas nas relaãões inter-raciais, quanto os modos de percepcionamento culturais
do espaão e do meio ambiente. 

Não seria demasiado rubricar que a análise das prefguraãões que transitam junto ao
imaginário da discriminaãão é tão fundamental para compreender a tangibilidade do
racismo ambiental quanto às múltplas inserãões detectadas na concretude social,
que não tem como serem desconsideradas nas pesquisas referentes ao preconceito
racial.
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A este respeito, note-se que a própria linguagem expõe farta coletânea de locuãões
que se prontfca em esclarecer as nuanãas espaciais relatvas à posiião das pessoas
na sociedade. 

Coloquialmente,  fala-se  em  ganhar,  conquistar ou  assegurar  espaio.  Em  sentdo
contrário, veredictos sentenciam sobre espaios perdidos ou que são tomados. Na fala
diária,  são  igualmente  comuns  chavões  como  estar  por  cima ou  por  baixo; ser
deixado de lado; ascender, defender ou ser rebaixado de uma posiião. 

A  propósito,  conotaãões  referendando  a  exclusão  racial  ao  espaão  são  também
usuais na codifcaãão linguístca. Estas estão retratadas, por exemplo, no conhecido
bordão pelo qual as pessoas tdas como racialmente inferiores devem se colocar no
seu devido lugar, repreensão que em paralelo à concretude espacial, é extensamente
autentcada  por  inferências  invisíveis,  reportando  a  prefguraãões  imaginárias  do
espaão que são igualmente excludentes.

Tal elenco de terminologias, passíveis de compor um prontuário bem mais exaustvo,
demonstra não só o vínculo existente entre espaio e poder, como também expressa
uma coleãão de primados internalizados em nível da consciência social mais ampla,
com os quais se relacionam os marcos concretos da discriminaãão racial. 

Destarte, é em razão de uma tecedura densa, intrincada e contraditória, evocando
inúmeras molduras de cogniãão da realidade, que insttuiãões, grupos e indivíduos
deliberam suas aãões e procedimentos, programando metas e decisões. Exatamente
por esta razão, o espaão, em diferentes signifcaãões, se torna uma representaãão
objetva do poder e das assimetrias que impregnam a estrutura das sociedades (Vide
CLAVAL, 1979). 

Eis então a razão do quanto se torna problemátco ignorar a autoridade manifesta
dos modelos imaginários do espaão, pois estes, em vista de colocarem em aãão um
modus operandi fenomenológico com impactaãão direta  no espaão habitado,  são
indispensáveis para a compreensão de uma arquitetura de dominaãão em cujo seio,
as ideaãões racistas primeiramente se alojam, para posteriormente, impregnarem o
espaão habitado e os grupos responsáveis pela sua esculturaãão.

Neste  recorte  seria  pertnente destacar  um dado matricial:  a  discriminaãão racial
enquanto uma averbaãão peculiar ao padrão civilizatório ocidental, emanada de uma
conjuntura histórica que tpifcou as relaãões com o outro instrumentalizando óbices
absolutamente inéditos na história humana. 
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Conferindo melhor, o plano da alteridade ocidental é conotado pela radicalizaãão da
percepãão da diferenãa com base em arrazoados singulares,  chancelados desde o
ínicio da expansão do Ocidente pela centralidade da noião de raia como premissa
relacional fundante, especifcidade que distnguiu a mentalidade dos ocidentais das
acepãões esboãadas pelos demais povos e civilizaãões (FONTETTE, 1976). 

Obviamente, nada nesta afrmaãão nega situaãões de desqualifcaãão  do outro nas
culturas exteriores ao Ocidente. Por sinal, o saber antropológico detecta nas antgas
formaãões sociais, contradiãões incitando oposiãões de identdade entre os grupos
humanos, imiscuídas que estavam ao modus faciendi das sociedades de outrora.

Nesta perspectva, recorde-se que o etnocentrismo induziu, já em épocas longínquas,
crispaãões que consoante a maior complexidade e poderio das primeiras formaãões
estatais, tendencialmente se tornavam mais encorpadas, alãadas ao papel de uma
polítca de relacionamento com povos estrangeiros. 

Reconhecidamente, no antgo Egito, na China, Mesopotâmia, Índia, nos impérios Inca
e Maia  e nos  reinos  da África  Negra,  os  alógenos foram,  em variados  contextos,
estgmatzados com epítetos denunciadores de rejeiãão e desqualifcaãão frente a um
padrão considerado modelar. 

Esta noãão é clara,  por exemplo,  na palavra  bárbaro,  que na antguidade clássica
confgurava uma senha que estgmatzava como sendo de baixo status os povos que
desconheciam o grego ou latm. 

O mesmo ocorria na China, que entendendo-se como um polo central da civilizaãão
humana, o “País do Centro do Universod, prejulgava todos os habitantes da periferia
territorial  do império como “crusd,  incultos e incivilizados,  em exata oposiãão aos
“cozidosd, qual seja, os chineses, polidos e civilizados por defniãão.

Confra-se que tampouco as assim defnidas sociedades “primitvasd, incensadas por
leituras romântcas como próceres de uma “Idade do Ouro Perdidad, abriram mão de
arroubos desqualifcantes e de rejeiãão dos outros, assertva corroborada num amplo
cabedal de registros etnográfcos (WALDMAN, 2006; LEVY-STRAUSS, 1970: 223).

Mas,  em nenhum dos agravos verifcados nas sociedades do universo tradicional,
percebe-se uma agressividade gratuita e ofensiva, atada a lógicas de superioridade
racial inata enquanto veículo de uma ideologia racista.
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As prátcas de exclusão constatadas nas culturas exteriores ao mundo ocidental eram
embasadas em rompantes etnocêntricos que abdicavam de formas de dominaãão
com cunho biológico e de hierarquias de raãa a enquadrar negatvamente outros
grupos, povos e culturas, endossando em especial, prefguraãões mítcas e espaciais
enquanto marcador identtário (Figura 4). 

FIGURA 4 e O etnocentrismo chinês e no limite, as sansões que estipulava, eram justiicadas no plano
imaginário por uma cosmologia territorial, que certiicava a existência de um centro civilizacional cercado
por áreas e grupos menos tocados pelo reinamento (Vide TUAN, 199.: 42e46 e RAISZ, 1909: 1.). Neste
senso, os antigos chineses divisavam a centralidade do  Huaxia,  termo utilizado para designar a China,
considerada o Impérii di Ceotri;  e acatando o princípio da cardealidade, eram identiicados os homens
de Diogyi (Leste), Xiriog (Oeste), Beidi (Norte) e Naomao (Sul), áreas também gravadas por critérios de
ordem natural, especiicidades da estruturação social e inclusive, por motes geoastronômicos (Fonte: <
https://www.quora.com/WhyedideChineseehistoricallyereeeretoeAericanseasebarbarian >.  Acesso:  11e.7e
2.18).

Nas formaãões sociais do passado, o outro poderia ser excluído a partr de nexos ou
critérios polítcos, linguístcos, religiosos ou culturais. Mas nunca em funãão de uma
ideologia de raãa superior sugerindo projetos de dominaãão racial,  sendo cabível,
nesta  averbaãão,  recordar  que  o  próprio  conceito  de  raãa  era  solenemente
desconhecido entre os povos não-ocidentais. 
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Pois  então,  as  sociedades  da  antguidade  sistematcamente  assimilaram  grupos
culturalmente diferentes apelando para processos paulatnos de aculturaãão, pelos
quais  um padrão  cultural  dominante  terminava  por  absorver  novos  partcipes  na
sociedade  adotva,  sem  que  nisso  se  manifestassem  quaisquer  óbices  de  índole
racial.

Neste seguimento, fabulaãões propriamente racistas são estranhas ao cosmos pré-
moderno, sendo exclusivas da inculturaãão ocidental e de nenhuma outra. À vista
disso, a estruturaãão de uma ideologia racista, tal como modelada no Ocidente, não
pode ser transposta para outros horizontes históricos e sociais. 

Prospectvamente,  as  fguraãões  que  animaram  a  mentalidade  dos  ocidentais  no
percepcionamento  da  Humanidade,  foram  ordenadas  com  o  concurso  de  uma
weltanschauung 8 regurgitante  de  oposiãões  binárias,  rígidas  e  radicais,  aplicadas
com determinaãão implacável pelo Ocidente na sua marcha processual objetvando a
supremacia mundial. 

Com este objetvo em vista, a apreensão do outro ratfcou uma prototpia cognitva
fendida por dimorfsmos, uma normatzaãão que exalta traãos melioratvos tais como
o humano, o masculino, o temperado, o europeu, o novo, o recente, o apuro, o claro,
a luz, a forãa, o bem, o belo, a arianidade, a rapidez, o central, o refnado, o urbano, a
riqueza, o puro, o reto, o alto, o brilhante, o limpo, o superior, a lucidez, a civilidade,
o urbano, o citadino, o cristanismo, o trabalho intelectual, o artfcial e o racional.

Em paralelo,  propõe adereãos pejoratvos para o animal,  o feminino,  o tórrido,  o
africano, o velho, o antgo, o descuido, o escuro, as trevas, a fraqueza, o mau, o feio,
o não-ariano, a vagarosidade, o periférico, o inculto, o rural, o campestre, a pobreza,
o impuro, o curvo, o baixo, o escuro, o sujo, o inferior, a loucura, a ferocidade, o
campo, o paganismo, o trabalho braãal, o natural e o emocional (WALDMAN, 2008:
49 e 2006: 158-159 e 2004; ALVES, 2004). 

Não fossem sufcientes, as implicaãões desta visão de mundo se tornam ainda mais
acirradas quando observamos que as contraposiãões binárias estão imbuídas de um
antagonismo visceral, irredutbilidade extremada pelo regime de sentdo que artcula
uma polaridade às demais. 

Neste  ângulo,  o  impuro é igualmente velho,  sujo  e  inferior;  o  limpo,  parceiro  da
condiãão de pureza, da europeidade e racionalidade; o pobre, consorciado ao que é
periférico, feio, descuidado e mau; o novo, conjuminado ao que considerado como

13



esmerado, central e superior. Enfm, uma moldura na qual os estereótpos sempre
usufruem uma fexão plural, somando-se uns aos outros. 

Torna-se então fácil compreender a razão dos elementos inseridos num imaginário
artculado com esta premissa sintetzarem, junto ao edifcio cultural hegemônico, um
extenso  rol  de  estereotpias  9,  confgurando um prontuário  de exclusões  no  qual
cumpre papel de proa a propensão em submeter e suprimir a diferenãa, exacerbada
por atos acintosamente impositvos:

“A  racionalizaãão  do  mundo  vem  carregada  daquela  angústa  mítca  radicalizada
travestda de controle, de certeza, de onipotência, de exatdão, da verdade, do não-
medo.  O  homem  seria  o  mentor  do  progresso,  o  construtor  de  sua  história,  o
transformador da Natureza, e com isso, mudaria a feiãão do mundo e a de si próprio.
Progresso vem signifcar domínio, em relaãões reconhecidamente assimétricas, onde
se justfca em seu nome a morte das ‘culturas atrasadas,, de povos que entravam o
desenvolvimento, das tradiãões que insistem em manter crenãas fora dessa ‘nova,
ordem universald (DIÓGENES, 1992: 3).

Em face do que foi exposto, tem-se que a representaãão de mundo engendrada pelo
mundo ocidental expressa a pretensão de uma padronagem civilizatória que ao se
substantvar apenas como igual a si mesma, tão só poderia conceber o outro sob a
ótca da extrema diferenãa. 

Exatamente por esta razão, a discriminaãão racial  se impõe com base em pulsões
escoradas em axiomas cuja meta primordial, volta-se para condenar “e desterrar vale
dizer,  desterritorializar  pessoas,  raãas  e  culturas  em  favor  de  uma  totalizaãão
identfcatória pratcada pela dominaãão alienanted (Vide CHEBABI, 1992: 108, grifos
nossos).

Assim sendo, as estereotpias codifcadas no prontuário raciológico predeterminam
as fraãões do espaão e os nichos ecológicos reservados a uma integraãão desigual,
como igualmente exponencializam redes de cooperaãão imperfeita, viabilizadas por
leituras sêmicas legitmadoras dos desajustes materializados na desqualifcaãão do
diferente.

Daí a associaãão umbilical dos aspectos processuais indutores da segregaãão espacial
das linhas de forãa que catalisando as dinâmicas do preconceito racial, estaqueiam
espacialmente  o  racismo  ambiental.  Dado  este,  inerente  a  todas  as  situaãões  e
conjunturas demarcadas pelos estgmas da discriminaãão racial.
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PONDERAÇÕES E REPAROS

De vez que a noãão de racismo ambiental interage com dados conceituais localizados
num marco ontológico multfacetado,  e  que ademais,  pleiteia  diversifcado rol  de
intercâmbios  teóricos,  assim  como  indicatvos  metodológicos  e  epistemológicos,
tecemos as consideraãões que seguem:

1. No plano da teoria e da prátca, a aplicaãão desigual das legislaãões pelas esferas
administratvas  estatais  e  o  relacionamento contraditório  que estas  mantêm com
parcelas da sociedade civil,  destacam o Estado como ator central na discussão do
racismo ambiental (Cf. BULLARD, 2004 e 2005). 

Contudo, há sempre o perigo de copiarmos padrões teóricos que não se ajustam a
realidades como a brasileira. A teorizaãão do racismo ambiental foi em grande parte
estatuída por pesquisadores do Hemisfério Norte, que evidentemente tnham no seu
campo de visão a materialidade social derivada da história europeia e dos Estados
Unidos, ambas com fsionomia insttucionalmente sólida, fato esse impeditvo que
enquanto modelo, sejam sem mais nem menos transpostos para outros contextos. 

Atente-se que no plano internacional, o assentamento dos sistemas estatais nunca é
homogêneo. Como todo fenômeno localizado no tempo e no espaão, a implantaãão
do Estado moderno não teve explicitaãão homogênea e  tampouco,  os  resultados
foram idêntcos em todo o globo. 

Inversamente, este assumiu inúmeros matzes, adaptando-se a diferentes realidades
e  interagindo  com  inferências  preexistentes,  o  que  do  mesmo  modo  explica  a
ocorrência de formas heterogêneas de manifestaãão e de atuaãão dos aparatos de
Estado (HIRSCH, 2010; CLAVAL, 1979).

Ora, a longa tradiãão da máquina estatal brasileira como poder discricionário, na qual
as  insttuiãões  funcionam  antes  para  atender  demandas  corporatvas,  e  muito
raramente da sociedade, problematzam qualquer tpo de relaãão a ser mantda com
os órgãos do Estado. 

No país, a chamada máquina pública não atua como elemento facilitador, mas antes,
age como ponta de lanãa de projetos que benefciam pressões de lobbies e anseios
que correm em direãão contrária à das grandes maiorias.

Claro está que num país com as característcas do Brasil, onde desde muito tempo à
prátca governamental se atrelam projetos desvinculados da efetva democratzaãão
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das decisões (logo,  mantendo-se alheia à  eliminaãão das gritantes contraposiãões
socioeconômicas),  o  quanto  o  sistema  polítco  associa-se  umbilicalmente  a  um
projeto  marcado  pela  perpetuaãão  dos  privilégios  das  elites  e  dos  parâmetros
estpulados para uma globalizaãão para poucos. 

Por isso mesmo, a relaãão simbiótca do Estado brasileiro com o conservadorismo
social tem por contrapartda a construãão de gabaritos simbólicos e representaãões
que mascaram deliberadamente suas aspiraãões objetvas. 

Partcularmente, o poder estatal  busca justfcar-se com o concurso de fabulaãões
que lhe outorgam supostas incumbências transformadoras, que na realidade não está
nem um pouco disposto a concretzar. Dito de outro modo, o que se tem é uma
investdura fctcia cuja fnalidade últma é tão só a reifcaãão do seu signifcado real
da aãão do Estado.

Deste  modo,  buscando  fazer  valer  suas  pretensões,  o  Estado  põe  em  marcha  a
estratégia  do  controle  desagregador,  voltado precipuamente  a  atender  interesses
corporatvos de fraãões da sociedade. Porém, jamais da comunidade nacional como
um todo, e inversamente, atuando com o fto de desmantelar as reivindicaãões que
contrariem suas expectatvas. 

Logo,  terminologias  como democracia  representatva,  polítca pública  e sociedade
civil organizada, ressentem-se de intenso desgaste simbólico, pondo em questão o
próprio caráter do Estado e a necessidade de se reavaliar as formas de pressão e os
embates travados com os órgãos da esfera estatal. 

Esta nuanãa, envolvendo em alto grau a revisão do Estado brasileiro, da sua atuaãão e
das formas de relacionamento mantdas com a sociedade, condiz a um nó górdio
polítco que por seus notórios enredamentos, é um desafo colocado à vista de todos
que trabalham com o conceito de racismo ambiental. 
. 
2. Foi  comentado,  a conceituaãão de racismo ambiental  está distante da vocaãão
conservacionista  do  ecologismo clássico.  Isto  posto,  exatamente  por  avalizar  uma
noãão de territorialidade delineada a partr de processos históricos e dinamismos
espaciais, o conceito desfrutaria da prerrogatva de analisar número bem mais amplo
de situaãões e contextos. 

Assinale-se que devido ao preconceito intuir funcionamento sincrônico, como calão
para processos de dominaãão e indutor de exclusões com mote espacial, assim como
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diacrônico, dada sua resiliência no tempo histórico, é importante consignar que o
racismo ambiental não se restringe aos espaãos de vida dos grupos discriminados. 

Nessa aproximaãão, pode-se recorrer ao caso exemplar da Floresta da Tijuca, situada
no município do Rio de Janeiro e que desde 1961, por intermédio de Diploma Legal
de criaãão, o Decreto nº. 50.923 (de 06-07-1961), este bosque urbano foi granjeado
de  ttularidade  jurídica  ambiental,  consttuindo  uma  Unidade  de  Conservaãão:  o
Parque Nacional da Tijuca.

Considerada a maior foresta urbana do mundo, pouco é comentado sobre as suas
origens.  Na  verdade,  o  público  leigo  desconhece  que  esta  portentosa  mata  não
consttui mancha de vegetaãão natural. Pelo contrário, até o ano de 1862 plantaãões
de cana-de-aãúcar e de café vicejavam por toda a região. 

No que comprova o quanto a noãão do natural vincula-se a estatutos posicionados
historicamente,  esta  área  resultou do trabalho de um punhado de  escravos,  que
replantaram este síto hoje exuberante, lar de diversifcada fauna e fora, que para o
olhar leigo, sempre foram parte de uma natureza intocada (apud LOPES, 2004: 279 e
SANTOS, 1988: 75). 

Mas, nesse espaão são vedadas as oferendas das religiões afro-brasileiras, interdiãão
que explicita uma manifesta incongruência,  não apenas para com a história desta
foresta, resultante do trabalho de negros, mas igualmente no tocante às garantas
expressas  na  Consttuiãão  Federal  do  Brasil  referentes  à  liberdade  religiosa  e  do
exercício da liturgia. 

Aliás, note-se que para dirimir qualquer dúvida,  proibiãão neste sentdo consta em
placa logo na entrada da foresta em meio a uma listagem de admoestaãões que
sopesam o exercício da religião na vala comum de infraãões como descartar lixo fora
dos contêineres ou entrar no local com animais doméstcos. 

No  frigir  desta  desconsideraãão,  a  prátca  religiosa  de  realizar  oferendas  junto  à
emanaãões  da naturalidade,  tpica  das  religiões  afro-brasileiras,  é  despida de seu
caráter  sagrado  e  paradoxalmente,  travestda  de  crime  ambiental  (Cf.  SOBREIRA,
2011: 17). 

Por conseguinte, a conceituaãão de racismo ambiental não se reduz à espacialidade
de referência dos dominados, mas incluiria a paisagem como um todo e as formas
racialmente dessimétricas de apropriaãão do espaão habitado, averbaãão que inclui
os usos e destnaãões a ele referendados pelo padrão cultural dominante. 
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6. Enquanto paradigma, o racismo ambiental é,  mutats mutandis, um conceito em
construãão, solicitando do ponto de vista ontológico, de mais acúmulo e teorizaãões,
processo este temperado por ritmos não-lineares e por evocaãões que orquestram
múltplas vozes.

Seria indispensável ponderar, o conceito de ecojustãa, e por extensão, de racismo
ambiental,  advém  da  produãão  intelectual  de  um  economista  ecológico,  Joan
Martnez Alier, que mude o que deve ser mudado, é um profssional da economia,
dado que explica a ênfase de Alier em aspectos como a análise da questão do valor e
outros pontos de pauta que transitam na agenda dos economistas.

Não obstante, este fato em nada altera a natureza matricialmente funcional que o
conceito de racismo ambiental suscita por justamente circunscrever o domínio da
factualidade do fenômeno, ofertando visibilidade a uma longa cadeia de mobilizaãões
de cidadãos discriminados e vitmados pela incúria das administraãões e do poder
econômico no trato do meio ambiente. 

Ou seja,  o  conceito  não perde,  em funãão de eventual  viés  disciplinar,  nenhuma
forãa  operacional  na  análise  ambiental,  embora  ao  mesmo tempo,  solicite  maior
agregaãão de apensos que maximizem o alcance da conceituaãão, consolidando o
paradigma da ecojustãa, alojado no âmago da conceituaãão.

Assinalou a respeito desta declinaãão o olhar penetrante de Milton Santos: “A noãão
de paradigma não pode ser derivada da história partcular de uma ciência ou de uma
descoberta feliz de um cientsta caprichoso e genial. A noãão de paradigma pertence
à história e se impõe ao mesmo tempo em que os movimentos históricos de fundod
(SANTOS, 1978: 160).

Daí que a amplifcaãão das implicaãões do preconceito racial, atnentes não só às que
estão plotadas num plano objetvo, como também as de cunho imaginário, aguardam
por contribuiãões mais generosas dos especialistas.

Conforme assinalamos em parágrafos precedentes, muitos óbices encontrados para
sanar ou pelo mínimo mitgar os comprometmentos socioambientais, tem a marca
indelével  das  imagens  mentais,  prototpias  difceis  de  serem  erradicadas  e  que,
mormente, explicam a miríade de entraves postados na interlocuãão dos gestores
estatais com a sociedade mais ampla e a escassa audiência que os ambientalmente
ofendidos encontram nos segmentos mais afortunados, que os ignoram. 
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No fnal das contas,  o racismo confunde-se com aquela dimensão colocada como
diametralmente  oposta  ao  império  da  razão,  ou  seja,  a  do  irracional.  Não  mais
porque a discriminaãão racial confgura um emocional invertdo, que no plano social
circunscreve uma ideologia e na do psiquismo, uma patologia, afetaãões intrínsecas a
modos de vida que optaram pelo Ocidente como espelho planetário. 

Nesta infexão, a essencialidade das mudanãas na esfera educatva se impõe por si
mesma. Demarcar terra quilombola, favorecer a agricultura familiar ou gerar projetos
de  lei  favoráveis  aos  catadores,  embora  instrumentos  válidos  para  reverter  um
histórico  de  dessimetrias  socioambientais,  são  insufcientes  na  circunstância  de
dispensarem o respaldo de novas visões de mundo e prátcas inclusivas  do outro,
essenciais para os ofendidos e para o conjunto da sociedade. 

Para fnalizar, pensando a crise ambiental que salta à vista de todo cidadão, tudo está
a sugerir medidas imperiosamente urgentes para o enfrentamento de desafos que
como vimos, se conectam inextricavelmente com a questão étnica e racial. 

Daí a premência de  repensar a gramatura cultural, polítca, social e econômica na
simbiose que estas mantém com o imaginário da discriminaião, preocupaãão na qual
o racismo ambiental se insere como conceito promissor, axioma a ser debatdo com
toda a seriedade que envolve este temário.
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elaborado no âmbito do segundo Pós-Doutorado do autor, desenvolvido no campo
temátco de África,  sob supervisão do Professor livre Docente Fernando Augusto
Albuquerque  Mourão,  foi  disponibilizado  em  Formato  PDF  na  Internet  por
intermédio  da  Editora  Kotev  (Kotev  ©)  em  Julho  de  2018.  Racismo Ambiental:
Imaginário Espacial e Confitos Socioambientais  incorpora revisão ortográfca com
base nas regras vigentes quanto à norma culta da língua portuguesa, cautelas de
estlo, repaginaãão normatva e normatzaãões editoriais inerentes ao formato PDF,
também permitndo consulta em aparelhos celulares. A confecãão da ediãão digital
contou com a Assistência de Editoraãão Eletrônica,  Parecer Técnico e Tratamento
Digital  de  Imagens  do  webdesigner Francesco  Antonio  Picciolo,  Contato  E-mail:
francesco_antonio@hotmail.com,  Site:  www.harddesignweb.com.br.  Anote-se  que
editorialmente,  o  texto  de  Racismo  Ambiental:  Imaginário  Espacial  e  Confitos
Socioambientais é  um  material  gratuito,  sendo  vedada  qualquer  modalidade  de
reproduãão comercial e igualmente, de divulgaãão sem aprovaãão prévia da Editora
Kotev (Kotev©). A citaãão de  Racismo Ambiental: Imaginário Espacial e Confitos
Socioambientais deve  obrigatoriamente  incorporar  referências  ao  autor,  texto  e
apensos  editoriais  conforme  padrão  modelar  que  segue:  WALDMAN,  Maurício.
Racismo  Ambiental:  Imaginário  Espacial  e  Confitos  Socioambientais. Série  Meio
Ambiente Nº. 17. São Paulo (SP): Editora Kotev. 2018.
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário.  Militante  ambientalista  histórico  do Estado de São  Paulo,  Maurício
Waldman  somou  a  esta  trajetória  experiências  insttucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversifcada, com contribuiãões nas vertentes
da  antropologia,  geografa,  sociologia  e  relaãões  internacionais.  Waldman  foi
colaborador de Chico Mendes, Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Nos anos 1990,
partcipou  no  CEDI  (Centro  Ecumênico  de  Documentaãão  e  Informaãão),  em
movimentos em defesa da Represa Billings no Grande ABC Paulista e em diversas
entdades ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de
São Paulo e do Comitê de Fiscalizaãão do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em
Iperó  (SP).  Waldman  atuou  como  consultor  do  Insttuto  Paulo  Freire  no  campo
temátco de África e realidade negra brasileira na Coleião Tecendo o Saber (2003-
2004), como consultor internacional da Câmara de Comércio Afro-Brasileira (2013-
2017), e durante dez anos (2004-2014), como professor colaborador nos cursos de
difusão  cultural  do  Centro  de  Estudos  Africanos  da  USP  (CEA-USP).  Também
desenvolveu  palestras,  cursos  e  conferências  sobre  África  &  Africanidades  em
dezenas de cidades  brasileiras.  Autor de 18 livros,  14  ebooks  e de mais  de 700
artgos, textos acadêmicos e pareceres de consultoria, Waldman escreveu, dentre
outras obras,  Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Contexto, 1992) e Antropologia &
Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira obra brasileira no campo da antropologia
ambiental. Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), licenciado em
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Geografa Econômica (USP, 1992), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em
Geografa (USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em
Relaãões Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES,
2015).            
Mais  Ineormação:                                                               
Portal do Proeessor Maurício Waldman: www.mw.pro.br
Maurício Waldman e Textos Masterizados: http://mwtextos.com.br/                             
Currículo Plataeorma LatteseCNPq: http://lattes.cnpq.br/3749636915642 474             
Verbete Wikipédia (BrE): http://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman               
Contato Email: mw@mw.pro.br 
3 Sucintamente, por ator nos referimos ao agente que partcipa das relaãões sociais
de  modo  geral,  que  numa  apreensão  genérica  incluiria,  além  do  Estado,  as
empresas,  entdades  supranacionais,  movimentos  sociais,  organizaãões  não-
governamentais e em meio a estratfcaãões horizontais das sociedades, segmentos
sociais, grupos, indivíduos e todas as categorias de cidadãos que interagem com o
campo social.
4 Recorda o geógrafo brasileiro Milton Santos, na modelagem do espaão geográfco,
nos  arranjos  dados  pelos  humanos  aos  elementos  naturais  encontrados  no
ambiente, encontra-se o espelhamento das relaãões sociais mantdas pelos homens
entre  si,  e  destes,  com  o  meio  natural.  Neste  processo  a  natureza  original ou
primeira, é transformada em uma  natureza segunda,  artfcial,  criada pelo homem
(SANTOS, 1978: 201). 
5 A expressão ecologismo dos pobres, ttulo da principal obra de Joan Martnez ALIER
(2007), aparece pela primeira vez em  paper homônimo dos anos 1992, no qual o
autor pioneiramente rascunhou suas teorizaãões (Vide ALIER, 1992).
6 Vis-à-vis cabe admoestar que as notórias divergências entre as três modalidades do
ambientalismo  não  excluem  convergências  de  índole  diversa.  Movimentos  e
organizaãões em defesa do meio ambiente geralmente combinam em grau variável,
sempre em parceria com uma noãão mais hegemônica, posiãões das três variantes
do pensamento ambiental (Cf. ALIER, 2007: 39).
7 Vale recordar que os organizadores do Fórum Global ECO-92, quando confrontados
com a necessidade de estpular critérios de partcipaãão das entdades no evento,
concertaram  que  o  campo  ambientalista  congregaria  dois  grandes  grupos  de
referência, a saber: as entdades ambientalistas (ou seja: organizaãões da sociedade
civil com marco identtário no atvismo ambiental) e movimentos que não rotulados
como  “ecológicosd,  tnham  por  mote  lutas  objetvamente  ambientalistas  (passim
WALDMAN, 1992a, 1992b e 1990). 
8 A  palavra  é  um  calco  linguístco  de  origem  alemã,  signifcando  concepãão,
cosmovisão ou intuiãão de mundo, podendo também ser traduzida como visão de
mundo. Em todos estes casos se refere a um quadro de ideias e crenãas através dos
quais indivíduos, povos, grupos e etnias interpretam o mundo e com ele interagem.
No  seu  sentdo  mais  objetvo,  weltanschauung atua  como  elemento  defnidor
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modelar na relaãão mantda pelos humanos com o mundo concreto. 
9 Etmologicamente,  estereotpia procede  do  grego  στερεός (stereos),  “frmed,
“concretod  “sólidod  e  de  τύπος (typos),  “impressãod.  Consequentemente,
estereotpia  corresponderia  a  um  contexto  pelo  qual  conceitos  imaginários
conquistam  concrescincia.  Isto é:  passam a integrar  o modelo de percepãão das
pessoas, auferindo com isso inserãão na materialidade social (Cf. LIDDELL et SCOTT,
1940; ABBAGNANO, 2010: 204).
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