
A substituição dos derivados de pe-
tróleo pelos chamados agrocom-
bustíveis — elaborados a partir da 
biomassa vegetal — pode parecer a 
solução para a crise dos fósseis no 
mundo. Mas do jeito que vem sendo 
executada vai causar uma série de 

problemas nos países pobres que apresentam as con-
dições para a produção da biomassa. A produção do 
etanol brasileiro camufla atividades e relações que não 
são nada sustentáveis do ponto de vista social. Sem 
contar a queima indiscriminada da cana-de-açúcar, 
processo conhecido como devastador ambiental. 

Há dezenas de pontos críticos na produção dos 
combustíveis ditos "ecologicamente e politicamente 
corretos". Centenas de milhões de hectares de terras 
férteis têm sido e serão destinados à produção da 
biomassa, milhões de produtores rurais do campo 
são expulsos de suas terras de origem, a poluição da 
água e do meio, os problemas de saúde com a chuva 
de fuligem resultante da queimada da palha de cana, 
a diminuição da diversidade social e biológica por con-
ta do cultivo da cana, a potencial contaminação dos 
ecossistemas vizinhos por organismos geneticamente 
modificados, as condições de trabalho degradante dos 
camponeses, proletários, migrantes e sub-proletaria-
dos que trabalham na produção da biomassa. 



O agronegócio da cana ocupa o primeiro lugar no 
ranking de libertações de trabalhadores escravizados 
no país. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a 
CPT, somente em 2008 cerca de 2,5 mil trabalha-
dores deixaram uma condição análoga à escravidão 
nas lavouras. O índice corresponde a 4 9 % do total 
dos 5,2 mil trabalhadores libertos no país. O agro-
combustível sustenta ainda outro índice alarmante: 
entre 2005 e 2006 foram 20 trabalhadores mortos, 
possivelmente por exaustão, durante o corte da cana. 
Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e 
o segundo maior exportador de etanol. Produzimos 
cerca de 30% do total de cana-de-açúcar mundial e 
18% do total de açúcar. Mas os números sozinhos 
não demonstram as condições de produção e seus 
reflexos políticos, econômicos e ambientais. 

Na produção brasileira de álcool, a lógica de ex-
pansão do capital casou com a lógica territorial do 
Estado numa união abençoada pelos latifundiários e 
pelo mercado internacional das commodities. O casa-
mento, bem como a simpatia pela produção dos "bio" 
combustíveis, não são indispensáveis, mas com eles, 
o risco do setor diminui. Como alternativa à queima 
dos combustíveis fósseis, a produção dos agrocom-
bustíveis mostra toda a sanha da produção do capital 
que expropria os camponeses, monopoliza o território, 
territorializa-se, impulsiona migrações e polui em 

vários lugares do mundo. 
Enquanto o agronegócio 

discute uma agenda para 
t ransformar o etanol em 
commodity, o projeto polí-
tico e econômico centrado 
na exportação de produtos 
produzidos na lógica do ca-
pital parece que continuará 
monopolizando território. 

Contrapondo-se às análi-
ses de muitos economistas e 

da mídia, os movimentos sociais, alguns setores da 
academia e diversos ambientalistas organizam-se pa-
ra descortinar ao mundo a violência dessa produção. 
E questionam a continuidade de um projeto centrado 
na produção de combustível para abastecer o mercado 
de automóveis que se pauta no uso individual. 

A atual demanda por força de trabalho do setor faz 
com que milhares de trabalhadores partam todos os 
anos para São Paulo, muitos deles vindos do Vale do 
Jequitinhonha (MG). Essa migração, especificamente 
para o setor sucroalcooleiro, tem provocado mudanças 
significativas no modo de vida de milhares de famílias 
que contam com as remessas provindas do trabalho 
executado pelos homens, que buscam sobreviver sem 
a presença do chefe de família, marido e pai. Mais 
um custo que devemos colocar na conta do mito da 
energia limpa 
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Só em 
2008, foram 
libertadas 2,5 
mil pessoas 
em situação 
de escravidão 
nas lavouras 
de cana 

Com sua capacidade de 
vigiar a vida dos ci-
dadãos, a Inquisição 
na Europa foi uma 

precursora das organizações 
que tornaram mais sombria 
a vida dos seres humanos no 
século 20. Foi nada menos do 
que a primeira semente dos 
governos total i tár ios e da 
institucionalização do abuso 
racial e sexual. Os tribunais 
da Inquisição em Portugal e 
na Espanha estavam longe de 
serem controlados apenas pe-
la Igreja. Houve, claro, uma 
inquisição medieval, conduzi-
da por bispos. Mas, quando a 
nova inquisição foi criada na 
Espanha, em 1480, o rei Fer-
nando demitiu os inquisido-
res papais para substituí-los 
com seus próprios nomeados. 
Existem vários documentos 
que mostram que o papado 
t inha muito pouco controle 
sobre os inquisidores de Por-
tugal e Espanha. Portanto, a 
Inquisição representou clara-
mente instituições do Estado, 
que apresentava um crescente 
poder centralizado. 

Quando pensamos nos regi-
mes totalitários do século 20, 
podemos lembrar de diversas 
influências da Inquisição na 
Europa. Na Espanha, a dita-
dura de Franco herdou os as-
pectos do modus operandi das 
formas de repressão inquisito-
rial. Houve ali, por exemplo, 

uma rede de informantes se-
cretos, um incentivo à fofoca e 
à delação e a censura de livros. 
A Alemanha nazista também 
teve um legado, por meio da 
ideologia de pureza de sangue, 
inquisitória. 

A institucionalização da 
discriminação por meio da 
ideologia da limpeza racial é o 
primeiro registro explícito de 
lei que discriminava as pesso-
as por conta de sua ancestra-
lidade. A Inquisição teve um 
papel fundamental nesta ide-
ologia, na perseguição étnica. 
Em candidatos para empregos 
de confiança, era comum uma 
varredura em toda a sua gene-
alogia para verificação de tra-
ços de "impureza de sangue" 
durante o regime nazista. A 
ideologia da limpeza étnica 
posteriormente foi influente 
no desenvolvimento do racis-
mo no então chamado Novo 
Mundo. 

A Inquisição foi, no final, 
um instrumento ideológico 
para o desenvolvimento de 
uma nação e de uma cultura 
"puras" a partir das "impure-
zas" que seriam a contraparte 
ideológica da violência da der-
rota dos mouros e da expulsão 
dos judeus da Europa. 
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