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Introdução 

Esta comunicação pretende discorrer ainda que de forma breve, sobre o que 

vem sendo denominado na bibliografia como conflitos socioambientais ou conflitos 

ambientais, em referência àqueles conflitos que envolvem disputas pelas formas de 

uso e apropriação material e simbólica da natureza, delineando assim, um novo 

contexto ou a intensificação de um tipo específico de conflitividade social, resultado 

de um processo de ambientalização das lutas sociais (Lopes, 2006). 

Esta comunicação parte da ideia de que os conflitos ambientais, que tem 

despontado tanto no Brasil quanto na América do Sul atualmente, tem como pano de 

fundo, os grandes projetos de desenvolvimento, resultantes de uma maior inserção 

destes países na lógica capitalista que se dá, principalmente, através do aumento da 

exportação de commodities e do aumento das condições físicas internas que 

viabilizam essa economia. Em especial, destacam-se os programas econômicos em 

curso no continente como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a 

Iniciativa para a Integração Regional da América do Sul (IIRSA), intensificando a 

exploração da natureza assumida com os governos progressistas que chegaram ao 

poder dos países latinos pós anos 2000 (Algranati & Seoane, 2013). Dessa forma, 

ao expandirem-se os ideais desenvolvimentistas e os grandes empreendimentos de 

intervenção espacial que os concretizam, insurgem coletivos contestando as lógicas 

que guiam as recorrentes políticas de desenvolvimento, reivindicando, sobretudo, a 

“natureza”.    

Partimos do entendimento de que no bojo dos conflitos ambientais encontra-

se, em discussão, a descontinuidade “natureza e cultura” que funda a condição 

moderno-ocidental. Assim, “a natureza volta hoje a ser fonte de intenso debate que 

põe em xeque mais esse par de categoria dualista do moderno pensamento 

europeu, qual seja, a dicotomia natureza e cultura” (PORTO-GONÇALVES, 2002. p. 

221).  

A especificidade dessa análise será dada, primeiro, no que toca a construção 

social do ambiente e, portanto, no processo que envolve a transformação da 



primeira natureza em segunda natureza por intermédio de um desencadear 

transformador pautado nas ações técnicas-intencionais e segundo, no modo em que 

os conflitos ambientais representam a manifestação empírica, isto é, o lócus 

privilegiado do ponto de vista analítico, onde as relações de poder clarificam-se, 

sobretudo, os embates epistêmicos, que ganham contornos espessos. As lutas 

travadas evidenciam um processo de reapropriação social da natureza em oposição 

ao processo capitalista de desenvolvimento que está ancorando na superexploração 

da natureza que dá-se, principalmente, por via dos processos espoliatórios e a 

destituição dos coletivos de seus ambientes, mas também trazem à tona outras 

leituras de mundo e naturezas.  

Dessa forma, a presente comunicação compreende uma tentativa de propor 

um aligeirado debate acerca da natureza transformada, isto é, a segunda natureza, 

o ambiente socialmente construído, e os conflitos ocorridos em torno das diferentes 

formas de apropriação material e simbólico-afetiva nutrida entre os coletivos e a 

natureza transformada destacando a dimensão espacial nesse processo.   

Partimos de uma leitura que envolve, primeiramente, a mediação do homem 

com o mundo e que lhe permite transformá-lo, apropriar-se e significá-lo, associada  

a uma leitura da ecologia pautada em uma perspectiva mais profunda, isto é, 

distante do academicismo, sobretudo das ciências naturais. Uma ecologia que 

entende que não há um mundo e uma natureza que nos é exterior, mas mundos e 

naturezas resultantes das respectivas e distintas significações, práticas discursivas e 

simbólicas apresentada pelos coletivos humanos (Latour, 2013).  

Por fim, elucidamos o potencial crítico dos conflitos socioambientais uma vez 

que os coletivos reivindicam seus ambientes, a segunda natureza, em processos de 

luta que muitas vezes ocorrem não apenas no nível político, mas também 

epistêmico. Dessa forma, essas lutas revelam um processo de reapropriação social 

da natureza que coloca em xeque, primordialmente, a tradição do pensamento 

moderno que dissociou a cultura da natureza. Convém, também, ressaltar que esta 

comunicação compreende uma abordagem teórica inicial a respeito das questões 

aqui tratadas.  

A “natureza” na modernidade: brevíssima historicização.   



 A modernidade, entendida enquanto triunfo do iluminismo, isto é, a fé no 

progresso, a ideia de que o homem pode dominar todas as coisas e a busca da 

razão, instituiu uma nova forma de apreender o mundo a partir da modificação das 

concepções do homem, natureza, espaço, tempo, racionalidade, trabalho e 

economia. Daí, “a existência puramente natural, animal, vegetal, constituía para a 

civilização perigo absoluto” (ADORONO & HORKHEIMER 1999, p. 49). O iluminismo 

representa o livramento dos homens dos velhos mitos em que “nenhum mistério há 

de restar e, tampouco, nenhum desejo de revelação (Ibid, p. 19). Tudo deve ser 

desvendado, desmistificado, pelo espírito esclarecido.  

Há, portanto, nesse entendimento, o caráter inevitável da dominação que 

representa a essência do iluminismo. Dominar a natureza é a lógica e “o horizonte 

obscuro do mito é iluminado pelo sol da razão calculadora” (Ibid. p. 50). A noção de 

que o homem deve dominar a natureza encontra suas raízes na dominação do 

homem pelo homem (Bookchin, 2010). A superação dos velhos mitos, do 

pensamento mítico de outrora dar-se-ia com a descontinuidade de uma nova forma 

de pensar, separada em mito e ciência, sendo a segunda uma significação racional 

do mundo. Toma forma aquilo que Weber vai denominar de desencantamento do 

mundo, processo onde “o destino de nossos tempos é marcado pela racionalização 

e intelectualização e, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo” (WEBER, 

2008. p. 107).  

A natureza passa a ser aquilo “que deve ser compreendido matematicamente” 

(ADORNO & HORCKEIMER, 1999. p. 42). Diante disso, “não há forças misteriosas 

incalculáveis, mas que podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo” 

(WEBER, 2008. p. 97). As tentativas de romper com o jugo da natureza pela técnica 

e pela ciência resultaram na desqualificação da natureza e sujeitaram-na ao mero 

domínio pelo homem. Ao substituir o controle teológico (cosmológico) do 

conhecimento pelo controle científico, a modernidade postulou-o enquanto lei da 

universalidade, do controle e da ordem (Caldeira, 2015) instituindo, assim, a 

capacidade humana de dominar a natureza mediante sua dessacralização (Porto-

Gonçalves, 2008). Ao abrigo do iluminismo e de sua, “filosofia do progresso estava a 

ideia de domínio e controle sobre a natureza e o universo” (REGNASCO. 2012. p. 

126). Pensamento que acabou por ignorar a pluralidade de formas de empregar 

sentido ao viver em detrimento de um único agir racional (Porto-Gonçalves, 2011). 



A concepção de progresso idealizado no iluminismo, certamente, compreende 

o maior símbolo da constituição moderna, no sentido de que aí está inserida a 

dominação da natureza pelo homem seguida de uma tentativa de separar o mundo 

social do mundo natural (Latour, 2013). Compreende-se, enquanto traço marcante 

da tradição moderno-ocidental, a produção de um modo de ver o mundo a partir de 

dicotomias, isto é, natureza e cultura; humanidade e animalidade (Ingold, 1995); 

magia e ciência (Lévi-Strauss, 2012); humanos e não-humanos (Descola, 2015). Em 

suma, postulados dualísticos descontínuos e exclusivos que são constitutivos da 

modernidade. Institui-se dessa forma, “uma mentalidade que hoje organiza as 

diferenças entre o homem e outras formas de vida em esquemas hierárquicos e 

definições de superioridade e inferioridade” (BOOKCHIN, 2010. p. 148).   

Dessa modernidade deriva, então, uma nova forma de construção discursiva 

do mundo, ou seja, natureza e sociedade como polos distantes entre os quais um 

relacionamento dialético se desdobra, resultando na construção de um mundo com 

dois reinos separados, mas profundamente inter-relacionados (Swyngedouw, 2001). 

Conforme Walter Mingnolo, é necessária uma desobediência epistêmica que 

desconstrua a “retórica naturalizada da modernidade como um processo universal, 

global” (MINGNOLO, 2010. p. 09). É preciso, portanto, uma inflexão à epistemologia 

ocidental que coloca a natureza e a cultura em oposição.  

Marx, o metabolismo social e a dominação da “natureza”.  

Fonte de extensa contribuição para o pensamento crítico, Marx trouxe 

importante contribuição para a relação homem-natureza, a partir do conceito de 

“metabolismo social”. O termo metabolismo é tomado por Marx das ciências naturais 

para ilustrar o comportamento humano como parte desse mundo natural (Faladori, 

2001). É, então, o materialismo histórico uma tentativa de explicar as formas de 

rompimento desse metabolismo na medida em que o capitalismo vai se constituindo.   

De acordo com Marx, “no processo de trabalho, a atividade do homem opera 

uma transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua 

por meio do instrumental de trabalho” (MARX, 1998. p. 214). A natureza é encarada 

como uma força externa que, no processo metabólico com o homem, é dominada e 

assegura as condições para o homem realizar-se.   



Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza [...] 
põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, 
cabeça e mãos, a fim de apropria-se dos recursos da natureza, imprimindo-
lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e 
modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza (MARX, 
1998. p. 211). 

A concepção de Marx está fundamentada sobre a noção de transformação, 

onde se supõe que, transformando a natureza externa ao longo do processo de 

trabalho, os seres humanos transformaram sua própria natureza, construindo assim, 

uma história da civilização. Na teoria do valor de Marx é o trabalho de modelagem 

da matéria, de modelagem do seu estado bruto o seu estado final que confere valor 

àquilo que já é dado na natureza. Ocorre assim, a transformação na natureza, 

enquanto domínio externo ao homem, pelo próprio homem (Ingold, 1995).   

Embora as contribuições de Marx a essa discussão sejam de peso, é 

importante estar em nossos horizontes os limites e as críticas ao metabolismo social. 

Concentrado no trabalho “per se”, a análise materialista-histórica colocou a natureza 

como o substrato para o desenrolar das relações sociais. Essa análise concebe a 

base material da vida social considerando os processos naturais como um domínio 

externo à vida social, e que só poderia ser integrado à vida social por meio do 

trabalho, isto é, do materialismo social, que transformaria o natural (Swyngedouw, 

2009). Como afirmado por Marx, no metabolismo social, “o trabalhador nada pode 

criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível” (MARX, 2010, p.81), sendo a 

“natureza, o corpo inorgânico do homem” (p.84).  

Encontra-se no pensamento de Marx a internalização do pensamento 

iluminista. Conforme Harvey (1994), em muitos aspectos Marx era herdeiro do 

pensamento predominante do século das luzes, onde dominar a natureza era a 

lógica. Dessa forma, o processo de trabalho reproduziu o próprio problema que 

tentou criticar, pois Marx insiste no caráter ideológico da noção de natureza, 

acabando por pensar de forma muito próxima à ideologia burguesa nesse aspecto 

(Swyngedouw, 2001), pressupondo a capacidade humana de dominação da 

natureza. 

A ação técnico-intencional na apropriação do “natureza” 

  



É importante frisar que a apropriação social do ambiente transcende 

condições meramente materiais, estando associada, primeiramente, no plano das 

questões de representações e significados. É, portanto, simbólica e também política 

(Viegas, 2009). Está associada, por um lado, aos discursos sobre a natureza 

(cientistas, políticos, etc.) e por outro, pelos símbolos e imagens inscritos na 

chamada “natureza” (Swyngedouw, 2009). No plano material, digamos, onde irão ser 

refletidas as representações e significações dos grupos sociais, deparamo-nos com 

a força industriosa, a ação técnica e criativa do homem que apropria-se e constrói o 

ambiente. É pela via das técnicas que irá ser lapidado o ambiente. Processo que se 

dá a partir da transformação da natureza primeira em natureza segunda (Souza, 

2013). O que o geógrafo Elisée Reclus denominou de mediação entre homem e 

meio e que resulta na “natureza modelada pelo trabalho que se humaniza” 

(RECLUS, 2010. p. 66). É, “a humanização da natureza pelo técnico” (BOOKCHIN, 

2010. p. 148).   

A produção social da natureza e a ação técnica compreendem o âmago 

dessa relação homem-natureza, onde um processo complexo desdobra-se. Para 

Tim Ingold, na técnica não existem dois momentos consecutivos, em que um 

esquema requerido antecederia a instrução para a ação, sendo a habilidade técnica 

ao mesmo tempo uma forma de conhecimento e uma forma de prática. Portanto, 

munida de intencionalidade (Ingold, 1995). 

O ambiente construído refere-se à materialidade socialmente produzida. Diz 

respeito “à apropriação da natureza e transformação da natureza primeira em 

natureza segunda” (SOUZA, 2013. p. 64).  Cabe destacar que todo processo de 

transformação da primeira natureza em segunda natureza, é imprescindível de 

intencionalidade; que compreende um nexo entre sujeito e objeto e quando 

reproduzida nas técnicas contribuem para o processo de produção das coisas 

enquanto “resultado da relação entre o homem e o mundo, entre o homem e o seu 

entorno” (SANTOS, 2002. p. 90). A construção do ambiente pode ser verificada, por 

exemplo, no ambiente Amazônico onde, de acordo com William Balée, aquele 

compreende o resultado de milênios de anos de manipulação humana. São 

resultantes de distúrbios culturalmente induzidos. A “cultura indígena da Amazônia 

tem produzido distúrbios e influenciado a diversidade de paisagens em uma 

variedade de substratos durante longos períodos de tempo.” (BALÉE, 2009. p. 51).  



É a ação humana repleta de intencionalidade que irá vivificar o ambiente, isto 

é, construir e apropriar-se. Institui-se a técnica enquanto instrumento de 

transformação. A “técnica, mergulhada em um universo social de intenções, de 

necessidade, de desejos e de interações” (BOOKCHIN, 2010. p. 95), que é 

alimentada pelas necessidades sociais. As características da sociedade e do espaço 

geográfico estão em relação com as técnicas instituídas que vão constituir a base 

material da vida (Santos, 2002). São as relações sociais e o processo do trabalho 

que instituem o ambiente e determinam suas funções. Através desse processo de 

transformação, “os desenvolvimentos da humanidade ligam-se da maneira mais 

íntima com a natureza circundante.” (RECLUS, 2010. p. 90). Nesse sentido, a ideia 

de natureza, seu conteúdo e as relações que com ela os homens estabelecem são 

socialmente condicionadas. 

Em visão oposta à de Marx que enxerga a natureza como uma fonte externa, 

um domínio exterior ao homem, Eric Swyngedouw propõe a “socionatureza” 

enquanto um processo de mediação entre sociedade e natureza dinamizada por 

processos materiais e pelas múltiplas representações simbólicas e discursivas da 

natureza. De modo que a socionatureza constitui um processo histórico-geográfico, 

no qual a sociedade e a natureza são inseparáveis, socialmente produzidas e 

transformáveis. Incorpora processos físicos, químicos, sociais, políticos e culturais, é 

parte social e parte natural, embora sem fronteiras definidas e que internalizam as 

múltiplas relações contraditórias que a definem e redefinem (Swyngedouw, 2009). A 

produção da socionatureza apresenta um processo dialético no qual a linguagem, 

construções discursivas, práticas ideológicas, relações sociais, práticas culturais e 

materiais, estão constantemente entrelaçadas. 

Assim, a socionatureza dá-se no sentido contrário à dupla oposição instituída 

pela constituição da modernidade, ou seja, que colocou em pólos distintos a 

natureza e a sociedade (Latour, 2013).  

O campo dos conflitos ambientais: a reivindicação do espaço geográfico 

Convém ressaltar que qualquer conflito, necessariamente, se dá sobre uma 

base física, logo, destaca-se a natureza espacial nas relações de conflitos uma vez 

que entendemos que não cabe uma separação entre o ser social e o ser geográfico, 

sendo “o ser social indissociável do estar” (PORTO-GONÇALVES, 2002. p.229). No 



que se deduz, “a sociedade não constrói primeiro a si própria para, depois, construir 

seu espaço geográfico.” (RAMOS, 2003. p. 03), não estão os conflitos à parte da 

sociedade porque são reflexos da história e dos padrões sócio-espaciais da mesma.   

No que se refere à espacialidade dos conflitos sociais, vem à tona a 

intensificação daqueles ocorridos em torno do ambiente, sendo este o atributo 

material do espaço. O conflito ambiental é definido por Henri Acselrad (2004, p. 09) 

como sendo a inserção da “natureza no interior do campo dos conflitos sociais”. No 

caso, a natureza apreendida e transformada, circunscrita em relações sociais de 

cunho material (base de recursos) e simbólica (laços afetivos, valores, linguística).  

Esses conflitos surgem das distintas práticas de apropriação técnica, social e 

cultural de acordo com as visões dos grupos sociais de utilização do mundo material 

e do território, que é a base cognitiva para os discursos e as ações dos sujeitos 

neles envolvidos (Zhouri & Laschefski, 2010). Compreende-se, então, o conflito 

enquanto constitutivo das relações sociais, que vai expressar a construção social e 

cultural da natureza.  

Ao contrário do que sugere o senso comum, o ambiente não é composto de 
puros objetos materiais ameaçados de esgotamento. Ele é atravessado por 
sentidos socioculturais e interesses diferenciados. Pois as matas podem ser 
ao mesmo tempo espaço de vida de seringueiros e geraizeiros ou espaço 
de acumulação e reserva de valor para a especulação fundiária. A água dos 
rios pode ter distintos usos: pode ser meio de subsistência de pescadores 
ribeirinhos ou instrumento de energia barata para firmas eletrointensivas. 
Trata-se de um espaço comum de recursos, sim, só que exposto a distintos 
projetos, interesses, formas de apropriação e uso material e simbólico.” 
(ACSELRAD, 2005, p. 7). 

 

Conforme Silva (2012), quando falamos em meio ambiente, nos deparamos 

com a impossibilidade de universalismos, vez que esses fazem parte de um conjunto 

de construções simbólicas pertencentes ao universo dos diferentes grupos sociais, 

pois, existem concepções múltiplas de natureza e/ou meio ambiente enquanto 

categorias sociais constituídas pelos homens (Viega, 2009). Para Acselrad (2004), 

os objetos que constituem o ambiente não podem ser reduzidos a meras 

quantidades de matéria e energia, uma vez que são também culturais e históricos. 

Dessa maneira, os conflitos representam, outrossim, uma luta de significações que 

para Viegas (2009) se desenvolvem, primeiramente no plano simbólico envolvendo 



distintas representações sobre meio ambiente, seguido da disputa entre outros 

modos de uso e apropriação material.  

Em análise recentemente publicada acerca dos conflitos ambientais, Zhouri e 

Laschefski (2010) destacam que esses se encontram caracterizados pela 

diversidade e pela heterogeneidade dos atores e dos seus modos de pensar o 

mundo e nele projetar o futuro. De acordo com Henri Acselrald, os conflitos 

ambientais são: 

Aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 
apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo 
menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de 
apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis 
– transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do 
exercício das práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, p. 26).  
 

Em torno das disputas pelo acesso e controle dos recursos naturais que, 

muita vezes, representam ameaça direta à garantia dos modos de vida e trabalho 

dos grupos sociais, insurgem os sujeitos coletivos territorializados. Esse processo de 

territorialização dá-se pelas formas de apropriação dos recursos naturais ou com as 

ligações afetivas e de identidade dos grupos sociais com seu espaço (Souza, 2013). 

Assim, quando há disputa entre sentidos atribuídos à natureza por 

determinados grupos com posições sociais desiguais, os impactos indesejáveis que 

comprometem a coexistência entre distintas práticas socioespaciais estimulam a 

organização de membros de grupos sociais atingidos contra a atividade que os gera 

(Acselrad, 2004). 

Á guisa de conclusão: breves notas sobre os conflitos ambientais 

Os conflitos socioambientais surgem do confronto de interesses e estratégias 

de usos, leituras e aproveitamento da “natureza” e também, emergem de princípios 

éticos, direitos culturais e lutas pela apropriação ou reapropriação da natureza (Leff, 

2001, p. 66), onde o ambiental reabre o conflito entre exploração e libertação para 

uma nova perspectiva.  

Por um lado, os conflitos trazem no bojo as distintas epistemologias que estão 

por detrás do entendimento acerca da “natureza”. Os conflitos ambientais 

desconstroem a ideia de uma natureza externa e oposta à cultura. Portanto, uma 

ideia de natureza com feições oriundas no século das luzes e consolidada na 



modernidade. A natureza posta em disputa nos conflitos ambientais revela-se uma 

natureza muitas vezes codificada e transformada simbolicamente e que reflete nos 

saberes e práticas ensejadas por povos de outras matrizes epistêmicas, trazendo à 

tona a necessidade de uma discussão sobre natureza e cultura. 

Cabe destacar que o que chamamos de mundo natural é, para os povos 

amazônicos, uma multiplicidade de multiplicidades intrincadamente conectadas, isto 

é, as espécies animais são concebidas como "gentes", há aí uma pessoalidade.  

Logo, o que chamamos de ambiente na cosmovisão ameríndia, compreende uma 

sociedade de sociedades. Não há, portanto, diferença absoluta de estatuto entre 

sociedade e ambiente, como se a primeira fosse o sujeito, e o segundo, objeto 

(Danowski & Viveiros de Castro,2014).  

Dessa forma, os conflitos ambientais revelam, embates entre epistemologias 

distintas, mundos e modos diferenciados de existência que colocam em questão o 

conceito de uma natureza instrumental e dissociada da cultura, pois “a ideia de 

mundo é uma perspectiva objetiva e vai variar no sentido de quem é o mundano que 

o definirá enquanto tal” (DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p.33). São 

lutas no plano simbólico e ideológico, pois tratam-se de embates entre as formas 

legítimas acerca das definições diferenciadas da “natureza”.  

Por outro lado, os conflitos ambientais trazem à tona um processo de 

“reapropriação social da natureza” (LEFF, 2001. p. 66), em que buscam um conceito 

mais rico e complexo que o conceito de ecologia que está na base do 

conservadorismo acadêmico e por expressarem suas demandas por participação 

social, pela obtenção de bens simbólicos, pela defesa de direitos étnicos e culturais 

(Leff, 2010). Assim, estes movimentos estão (re)territorializando a natureza na 

cultura.  Têm como protagonistas aqueles grupos sociais que se empenham em 

iniciativas coletivas para a sobrevivência contra as forças hegemônicas que 

impulsionam a modernidade e o capitalismo. São as populações mais vulneráveis 

aos riscos e impactos socioambientais, que vão apresentar apropriações criativas e 

novas formas de associatividade em torno das questões socioambientais (Lopes, 

2006). 
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