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1 INTRODUÇÃO 

O meio ambiente é um bem jurídico merecedor de destaque, e de acordo com a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 3º, Inciso I, pode ser conceituado como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, reforça a ideia de que o meio 

ambiente é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações 

presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigada a preservá-lo e a 

defendê-lo. Desta forma, o meio ambiente não pertence ao Estado unicamente, ou seja, é um 

bem coletivo, e por este motivo o dever de defendê-lo e preservá-lo também pertencem à 

coletividade.   

Porém o que ocorre é que a humanidade marcha de encontro a destruição. Todas as 

formas de vida existentes correm sérios riscos de extinguir-se. Podemos afirmar que os 

descobrimentos tecnológicos do século XX levaram o homem a intervir na natureza de forma 

desmedida, causando danos ao sistema ambiental e gerando um grande desequilíbrio. A 

extração da matéria-prima sem qualquer preocupação ambiental e o desmatamento 

desenfreado, ou seja, a exploração dos recursos naturais não renováveis fez-se em uma 

velocidade jamais vista, sendo realizada sem qualquer preocupação com o esgotamento das 

reservas. Os recursos naturais renováveis também foram extraídos do meio ambiente sem 

qualquer estudo acerca da sua capacidade de renovação, tornando prejudicado seu ciclo 

reprodutivo.    
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Neste contexto a ideia de desenvolvimento sustentável vem ganhando força e fazendo 

parte do cotidiano mundial. Conforme o Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum - Our 

Common Future), publicado em 1987, desenvolvimento sustentável poderá ser definido como 

o instrumento capaz de dispor as necessidades futuras sem comprometer as necessidades 

fundamentais das próximas gerações.   

Porém a ideia de sustentabilidade pode ter uma abrangência multidimensional, pois 

ultrapassam o segmento ambiental, podendo ser analisada do ponto de vista social, econômico 

e ético, afinal para que uma sustentabilidade efetiva seja alcançada e consiga atingir o planeta 

inteiro, é necessário que seus princípios baseiem-se em atitudes e projetos ecologicamente 

corretos, economicamente viáveis, socialmente justos e culturalmente diversos. 

O presente estudo busca propiciar uma reflexão de como os impactos ambientais tem 

prejudicado o acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a necessidade dos 

Estados construírem uma nova conjuntura global a partir da solidariedade entre os povos,  

além de demonstrar como todos podemos contribuir para o aprimoramento e efetivação do 

direito de todos ao exercício pleno de uma  cidadania voltada ao meio sustentável. 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia que é de cunho bibliográfico, desenvolvida na disciplina de 

Hermenêutica Jurídica do curso de Direito, busca reforçar a ideia de autores como Karl Marx, 

Eduardo Galeano, Zygmunt Bauman, e Leonardo Boff, estabelecendo relações de seus 

pensamentos com a atual crise ecológica em que vivemos, objetivando demonstrar que 

somente através de atitudes sustentáveis conseguiremos reduzir os danos ambientais, e 

assegurar que as futuras gerações tenham suas necessidades supridas, sem sofrer com a 

escassez de água por exemplo. A ideia de sustentabilidade que buscamos conceituar vai além 

do pressuposto ambiental, adquirindo caráter social, econômico, e até mesmo cultural, afinal 

tudo está interligado numa imensa teia de relações da qual nós seres humanos, somos apenas 

mais um fio.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O capitalismo é peça-chave para que possamos delinear a compreensão de como 

chegamos a este derradeiro momento de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável. De 

acordo com BAUMAN (2008) vivemos em uma sociedade onde de produtores passamos a 

consumidores, de forma que o valor humano dá-se apenas pelo potencial de consumo que 



 

possuímos. Essa forma de organização da sociedade contemporânea nos leva a 

insustentabilidade, pois o consumo descartável contribui para a degradação ambiental, afinal 

produzimos pilhas monumentais de lixo. 

Marx (1867) contribuiu decisivamente para o progresso do debate sobre a tríade: 

economia-consumismo-natureza, pois o mesmo interpreta a acumulação capitalista como algo 

orientado basicamente pela maximização dos lucros, conduzindo para a desenfreada 

exploração, alienação e expropriação da força de trabalho, além da deterioração da base da 

fonte de riqueza, ou seja, da natureza. 

Nesse sentido, para Marx (1867), todo ser humano vive da natureza, mantendo 

constantes relações para manter-se viva. Nessa visão Galeano (2001, p. 3) também deixa seu 

parecer a respeito da devastação ambiental:  

 

Muito recentemente, inteiramo-nos de que a natureza se cansa, como nós, seus 

filhos, e sabemos que, tal como nós, pode-se morrer assassinada. Já não se fala de 

submeter à natureza. Agora, até os seus verdugos dizem que é necessário protegê-la. 

Mas, num ou noutro caso, natureza submetida e natureza protegida, ela está fora de 

si. A civilização, que confunde os relógios com o tempo, o crescimento com o 

desenvolvimento, e o grandalhão com a grandeza, também confunde a natureza com 

a paisagem, enquanto o mundo, labirinto sem centro, dedica-se a romper seu próprio 

céu.  

 

Galeano (2001) ainda enfatiza a ideia de desigualdade social relacionada a degradação 

do planeta terra quando diz: “ A recuperação do planeta ou daquilo que nos sobre dele implica 

na denúncia da impunidade do dinheiro e da liberdade humana. A ecologia neutra, que mais 

se parece com a jardinagem, torna-se cúmplice da injustiça de um mundo, onde a comida 

sadia, a água limpa, o ar puro e o silêncio não são direitos de todos, mas sim privilégios dos 

poucos que podem pagar por eles.”  

Boff (2011) considera inegável a transformação na base físico-químico-ecológica da 

Terra, a qual segundo ele é irreversível, a ponto de afetar a produção e reprodução da vida, 

levando a crise da biodiversidade e a afetação à diminuição da espécie humana. 

 É extremamente perceptível as grandes mudanças que ocorrem em nosso planeta, os 

efeitos extremos que vão desde a estiagem prolongada até grandes quantidades de chuvas 

concentradas que acabam vitimando milhares de pessoas. 

Hegel (1963) condiciona a história da conduta humana no mundo, cujos estados de 

liberdade varia de acordo epistemológico e consciente, pelo qual o mundo se personifica, ou 

seja, sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável não se pode suprimir da idéia os 

infinitos condicionamentos reais que se põe a relação entre mundo natural o bem-estar e a 

qualidade de vida. No Brasil ratifica-se a necessidade de condutas coerentes a ideologia 



 

sustentável, de forma que a liberdade individual e social fica condicionada ás sobras de 

cidadania e democracia, que restam diante da forma macroestrutural predominante. 

Na visão de Platão (1987) apud Aristóteles a prudência devia predominar-se, pois 

somente através de seu exercício é que os seres humanos poderiam escolher e refletir suas 

ações, e através desta constituir sua moral, pois nossas escolhas baseadas ou não na valoração 

do semelhante é que vão defini-la, sendo que a virtude da prudência em Aristóteles se 

fundamenta na importância de nosso planeta como um todo, para todos, e subordina-se a 

nossos hábitos, sendo de nossa responsabilidade seu cuidado e preservação pois trata-se de 

uma herança a humanidade.   

Sobre o ambientalismo enfatiza: “Os princípios e objetivos do ambientalismo 

expressaram uma falta constitutiva das ciências. Esta falta de conhecimento é uma falta no 

conhecimento (...). O saber ambiental é o ponto de não conhecimento que impulsiona a 

produção do saber” (LEFF, 2002, p. 155).   

Arendt (1962) em sua obra “As Origens do Totalitarismo” conceitua homo faber, 

como o homem que fabrica, sendo que quando este produz, rompe com seu estado de simples 

animal trabalhador, onde o trabalho assume um começo e um fim determinado, sendo seu 

resultado único objeto de uso. Este objeto fabricado levou à intervenção direta do homem na 

natureza e teve como principal consequência à violência sobre ela.  

A transformação de sua condição natural para construir um mundo de objetos, onde o 

homem preocupa-se apenas com sua sobrevivência, sem pensar que sua ação afeta 

diretamente o meio sustentável, é o que determina o processo de degradação dos recursos 

naturais, diretamente causado pela ação humana, onde em um contesto não sustentável não 

vai dispor de recursos ilimitados para produzir.   

Outro fator que podemos citar seria a capacidade ilimitada de consumir tendo o capital 

como único parâmetro de valor. De acordo com Arendt (1995, p.136), ”Já vivemos numa 

sociedade em que a riqueza é aferida em termos da capacidade de ganhar e gastar, que são 

apenas modificações dos dois aspectos do metabolismo do corpo humano. O problema é, 

portanto como acomodar o consumo individual com um acúmulo ilimitado de riqueza”.     

Na visão de Hannah Arendt o destino humano demanda uma ação que determinará a 

existência de um futuro voltado a um meio sustentável, e a permanência da vida sustentável 

neste futuro. A atividade humana está implicada na manutenção social onde a concretização 

econômica voltada ao meio econômico e social é parte fundamental à capacidade ambiental e 

ecológica.   

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O fato é que ao colocarmos o consumismo acima das nossas prioridades enquanto ser 

habitante deste planeta, fazendo-se com que a Terra chegue ao seu limite e nos responda com 

tufões, tsunamis, enchentes devastadoras, terremotos, degradação da camada de ozônio, e 

aquecimento global.    

Sabemos que a pobreza extrema, doenças, falta de democracia real contribuem para 

que ocorram agressões voluntárias e involuntárias no meio em que se vive a situação que 

somente com uma democracia de fato, permeada por uma cidadania forte, e principalmente 

por menos egoísmo e individualidade, poderá ser revertida, e estabelecer um estado político e 

econômico para todos.  

Podemos concluir que a possibilidade das futuras gerações desfrutarem de um mundo 

livre e sustentável só será possível com a personificação do Estado, trazendo esta ideia como 

forma de realidade social, sendo esta a necessidade de transformação estrutural como única 

condição na forma de se viver uma existência onde o ser humano seja valorizado, a economia 

seja equilibrada, as desigualdades sejam eliminadas e o meio ambiente seja amado e 

respeitado por todos.  

Considerando a atual situação em que se encontra o planeta, já é passada a hora de 

todos despertarem para as questões ambientais e de uma forma ou outra, tomar iniciativas que 

auxiliem na conservação e recuperação dos recursos naturais.  

Diante disto, podemos concluir que a possibilidade de uma geração livre e sustentável 

só será possível com a personificação do Estado, trazendo esta ideia como forma de realidade 

social, sendo esta a necessidade de transformação estrutural como única condição na forma de 

se viver uma existência mais livre e possível, sobretudo às gerações futuras. 
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