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inTrodução

As relações de poder na sociedade são objeto de reflexão da filosofia 
pelos anos, em razão de constituírem a base de condutas e comportamentos. 
Assim, os regimes político-econômicos vivenciados pela humanidade ao longo 
da história foram marcados por bem pontuadas dinâmicas de controle e sub-
missão. Dessa maneira, pode-se dizer que o poder é combustível para a própria 
sociedade, presente nos relacionamentos estabelecidos entre homem e meio 
ambiente e os iguais na natureza. 

Inclusive, as alterações das perspectivas socioambientais conservam rela-
ção com a forma como o poder era (e é) exercido na sociedade, uma vez que é 
a partir das noções de controle que a colocação do homem no ambiente como 
um ser político flui e se consolida. Assim, quando as relações de poder eram 
pouco articuladas e desconectadas de uma racionalidade complexa, o que se 
nota é um posicionamento horizontal do humano na natureza. Por outro 
lado, é o fortalecimento dos métodos de poder pautados na razão humana 
que levaram o homo sapiens a uma nova perspectiva no mundo – o exercício da 
dominação entre os iguais e do homem sobre a natureza faz ascender um novo 
paradigma sociológico: o homo predator.

Essas são conclusões que a genealogia do poder permite formular, na me-
dida em que o estudo das estruturas de poder viabiliza a integração dos saberes 
na lógica da história e das relações. Dessa forma, é possível identificar a trans-
mutação das formas de poder ao longo dos anos e de que forma essas alterações 
impactam nas realidades e comportamentos humanos – sobretudo na perspecti-
va socioambiental. Há que se dizer, inclusive, que a própria questão ambiental é 
apropriada pela dinâmica dos poderes como um algoritmo de controle.

Inclusive, o que se verifica é que as próprias vulnerabilidades sociais e 
ambientais são criadas, consolidadas e estimuladas no contexto das relações de 
poder para garantir a capilaridade do domínio e controle nas sociedades. Des-
sa maneira, a regência da vida e da morte se dá pela formulação de situações 
sistêmicas que viabilizam a condução e construção de realidades. 
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O que se nota, nesse contexto é que há uma compatibilidade entre as 
fragilidades sociais e ambientais, de forma que as primeiras acarretam as se-
gundas. Dessa maneira, o que se demonstrará na pesquisa é que os corpos ne-
gros, das mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais (LGBTs) e corpos em 
sofrimento mental são também os corpos submetidos aos riscos ambientais, 
na medida em que a movimentação e não incorporação destes indivíduos pelo 
sistema político-econômico gera a condição de pobreza – que este trabalho se 
preocupara de indicar como elemento aglutinador das vulnerabilidades para 
a eleição do sacrifício. 

Nesse sentido, a pesquisa objetiva demonstrar a gênese da física dos po-
deres que justifica as razões que levam estes vulneráveis sociais às condições 
de vulnerabilidade ambiental. Ou seja, pretende-se desenvolver o raciocínio 
que apontará para as injustiças ambientais como algoritmo de legitimação do 
controle e extermínio das comunidades mais frágeis.

E é justamente a partir desse raciocínio que o eixo central do estudo recor-
rerá aos fatos empíricos para referendar o objeto de estudo. Assim, suscitar-se-á 
a tragédia-crime ocorrida em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, no ano 
de 2019, relativa ao rompimento da estrutura da barragem de rejeitos sólidos 
da mina do Córrego do Feijão. A partir desse panorama, buscar-se-á responder 
à pergunta: quais as correspondências entre o aprofundamento das vulnerabi-
lidades raciais e socioeconômicas, na perspectiva bio-necropolítica, e o grau de 
insegurança ambiental diante dos desastres ambientais de causa antropogênica? 

A pesquisa pretende demonstrar que os corpos marcados por vulnerabi-
lidades sociais, sobretudo aquelas relacionadas a raça e aglutinadas pelo fator 
pobreza, são os principais destinatários da eventual consolidação dos riscos em 
tragédias antropogênicas. Isso porque, na perspectiva que formular-se-á, há uma 
menor resistência sistêmica em se assumir riscos que, eventualmente, afetarão 
estas comunidades – o que se justifica na microfísica de poderes que consagra a 
valoração a menor de alguns indivíduos, isso sob os pretextos de “fazer viver e 
deixar morrer” e “fazer viver e fazer morrer”, com a modulação de uma socieda-
de de duplo risco – onde imperam os espectros da fome e do medo. 

Para tanto, a dissertação se incumbirá de atender aos objetivos que po-
derão ser divididos e bem delineados em dois momentos específicos. Primei-
ramente, propõe-se a investigação acerca da progressão das relações humanas, 
seja entre os próprios homens, seja entre humano e natureza. A partir des-
sa perspectiva, buscar-se-á a identificação dos traços de poder que justificam 
referidos comportamentos e relacionamentos. Superada tal discussão e bem 
esclarecido o poder como constituidor do tecido social, buscar-se-á demons-
trar a gênese das vulnerabilidades sociais, com recorte de raça, sexualidade, 
gênero e saúde mental – de forma que seja viabilizado pontuar de que forma 
a fragilização desses humanos contribui, na medida de causa e consequência, 
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para as injustiças ambientais mediante localização geográfico ou espacial das 
populações vulneráveis e estigmatizadas. 

Nesse ponto, o estudo se preocupará em apontar a distribuição das be-
nesses e mazelas ambientais de forma discrepante na sociedade, demonstrando 
que os negros, LGBTs, mulheres e pessoas em condição de sofrimento mental 
são mais onerados – o que justificaria os movimentos por justiça ambiental 
no mundo, conforme verificar-se-á no desenvolvimento do presente trabalho. 
Assim, para a consecução deste primeiro quadrante do estudo, buscar-se-á ve-
rificar se a vulnerabilização social é apropriada pela física dos poderes sociais 
para criação de vulnerabilidades ambientais que legitimam e facilitam o con-
trole e o extermínio desses indivíduos. 

No segundo quadrante pretendido – consideradas e respondidas as ques-
tões supramencionadas – buscar-se-á  invocar as discussões acerca da minera-
ção pela ótica da bio-necropolítica. Assim, a análise da mineração como um 
instrumento de exercício de poder – cujo resultado pode ser a promoção da 
vida ou da morte – viabilizará demonstrar que a tragédia-crime ocorrida em 
Brumadinho, quando do rompimento da barragem da mina do Córrego do 
Feijão, consolidou o risco em desastre, afetando inúmeros vulneráveis. É a 
partir dessa perspectiva que se investigará se os principais atingidos e afetados 
pela referida tragédia-crime foram indivíduos negros e pobres.

Por fim, a partir das constatações que se pretende formular e confirmar, 
a pesquisa se preocupará em tentar demonstrar que esses vulneráveis sociais, 
que são também vulneráveis ambientais – em razão de uma lógica bio-necro-
política – são submetidos a uma sociedade de duplo risco. Ou seja, o que será 
pontuado é que além dos males da fome e da dificuldade de acesso aos bens e 
recursos materiais e financeiros, os vulneráveis sociais também estão submeti-
dos ao medo – que se fortalece na insegurança ambiental diante dos desastres 
que são potenciais e consolidados à sua volta. 

Para tanto, em um primeiro momento a pesquisa se utilizará da fenomeno-
logia para desenvolver as pontuações qualitativas referentes às relações de poder 
e das vulnerabilidades sociais e ambientais. Assim, será possível a compreensão 
dos fenômenos sociais relacionados às injustiças socioambientais com a utiliza-
ção do método hipotético-dedutivo e dialético e da pesquisa bibliográfica – isto 
é, recorrer-se-á às discussões acerca das relações de poder, com o estabelecimento 
de diálogos entre as obras de Michel Foucault e Achille Mbembe acerca da bio-
política e da necropolítica, com posteriores conclusões acerca das relações entre 
as vulnerabilidades sociais e ambientais como algoritmos de controle da vida e 
da morte. Trata-se, portanto, de uma perspectiva descritiva e explicativa.

Em um segundo momento, recorrer-se-á às tendências positivistas para 
uma pontuação quantitativa – no que diz respeito à necessidade de demons-
tração que os principais afetados pela tragédia-crime em Brumadinho foram 
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corpos negros e pobres.  Isso, note-se, será realizado pelo método indutivo e 
da pesquisa exploratória, por meio da observação das características raciais e 
socioeconômicas dos principais afetados pelo desastre supra – de forma a se 
viabilizar uma premissa global, isto é, o entendimento de que os corpos vul-
neráveis socialmente são sempre os destinatários da oneração e insegurança 
ambiental, da bio-necropolítica.

É justamente das conclusões que se pretende viabilizar com a metodolo-
gia referida que se justifica o estudo apresentado nesta dissertação. Isso por-
que, apesar da biopolítica e da necropolítica serem amplamente estudadas – 
conforme se confirma da revisão da bibliografia – as relações com as questões 
ambientais ainda são discretas e demandam uma investigação preocupada em 
identificar a gênese das mazelas que afligem as comunidades. Nesse sentido, o 
estudo das razões e motivações sistêmicas e de poder da insegurança ambien-
tal – sobretudo sob o olhar bio-necropolítico – ressalta-se a importância do 
estudo, de forma que sejam compreendidos os fenômenos sociais de controle 
sobre a vida e a morte de determinados indivíduos, o que, posteriormente, 
pode viabilizar o delineado de estratégias contra-hegemônicas para superação 
das vulnerabilidades socioambientais.

A partir das pretensões supra mencionadas, o primeiro capítulo traçará 
um panorama acerca das relações socioambientais, demonstrando de que 
forma o homem – desde a pré-história – se comportou perante seus iguais 
e perante a natureza. A apresentação dessa perspectiva levará às indicações 
da figura sociológica do homo predator, que indica o contexto da física dos 
poderes que envolve as questões da sociedade. É nesse sentido que, ainda no 
primeiro capítulo, será desenvolvida a discussão acerca do poder disciplinar, 
da biopolítica e da necropolítica como instrumentos que sustentam e cons-
tituem o tecido social. 

No segundo capítulo serão avaliadas as vulnerabilidades sociais construí-
das como instrumentos de fragilização de determinados indivíduos para a 
submissão ao poder – bio ou necropolítico. Assim, o recorte a ser notado será 
racial, de sexualidade e gênero e relacionado à saúde mental. Isto é, referido 
capítulo se preocupará em desenvolver panoramas acerca dos corpos negros, 
LGBTs, femininos e em sofrimento mental enquanto vulneráveis perante uma 
dinâmica de exclusão social. 

Referidas constatações viabilizarão, ainda, o entendimento de que as vul-
nerabilidades sociais se consubstanciam em vulnerabilidades ambientais. É 
nesse sentido que o terceiro capítulo se apresentará – a partir das discussões 
acerca das tangências entre vulnerabilidades humanas e ambientais. Ou seja, 
discutir-se-á acerca do racismo e das injustiças ambientais, de sua gênese aos 
movimentos por justiça ambiental nos Estados Unidos da América. Ademais, 
serão apontadas as diferenças entre as realidades de injustiça ambiental nos 
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países da periferia do capitalismo – momento em que se realizará uma avalia-
ção entre as questões sexual, de gênero e, principalmente, de raça e as vulnera-
bilidades ambientais no Brasil, com destaque para as cidades de Juiz de Fora e 
Belo Horizonte, ambas no Estado de Minas Gerais. 

No quarto e último capítulo, por sua vez, a pauta das relações de poder 
exercidas pela bio-necropolítica e as vulnerabilidades socioambientais constata-
das ao longo de toda a pesquisa serão condensadas e aplicadas na perspectiva da 
mineração e da tragédia-crime ocorrida em Brumadinho, em 2019, com o rom-
pimento da barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão. Nesse ponto, 
buscando-se finalizar a pesquisa e tecer as percepções conclusivas, demonstrar-se-
-á que os principais afetados pelo desastre foram os indivíduos negros e pobres 
que, diante de uma “política de morte”, são submetidos a uma sociedade de 
duplo risco – suportando a pobreza e as injustiças e inseguranças ambientais. 


