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RESUMO 
 

 
A Carta Política de 1988 representa um marco importante na mudança da compreensão 

dos direitos indígenas, tendo em vista a renúncia ao caráter integracionista observado 

nos preceitos normativos anteriores e o reconhecimento da diversidade cultural destes 

povos, asseguradas a demarcação de suas terras e o respeito à sua organização social, 

costumes, tradições, enfim, as suas especificidades enquanto coletividades 

diferenciadas. Entretanto, constitui desafio constante a realização prática das garantias 

constitucionais, realidade agravada pela injustiça ambiental destinada a grande parcela 

de comunidades indígenas. Nesse sentido, aborda os direitos indígenas no Brasil sob a 

ótica da Justiça Ambiental a fim de investigar a sua contribuição na luta do Movimento 

Indígena pela efetivação daqueles direitos. Para tanto, parte da configuração dos direitos 

indígenas na contemporaneidade à luz da Constituição Federal de 1988. Em seguida, 

explica a emergência do Socioambientalismo no Brasil para contextualizar, no bojo 

desta corrente de pensamento, a Justiça Ambiental. Ao final, conclui pela essencialidade 

do acesso à justiça ambiental, consubstanciado no direito à vida digna em um ambiente 

sadio, para a concretização dos direitos indígenas. 

 
 
Palavras-chave: Direitos Indígenas; Socioambientalismo; Justiça Ambiental. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The 1988 Brazilian Constitution represents a turning point in the shift of understanding 

concerning indigenous rights, due to the abolishment of the integrationist character seen 

in the previous norms and to the recognition of cultural diversity of these peoples. The 

new constitutional framework ensured land demarcation and respect over indigenous 

social organization, customs, traditions, in short, their specificities as distinct 

communities. However, it constitutes a constant challenge to envision a practical 

realization of these constitutional guarantees. This reality is aggravated by the 

environmental injustice affecting great part of the indigenous peoples. Therefore, this 

work deals with indigenous rights in Brazil through the look of the Environmental 

Justice, in order to investigate its contribution to the Indigenous Movement struggle for 

the fulfillment of those rights. To achieve that, this work departs from the current 

indigenous rights configuration as determined by the 1988 Federal Constitution. 

Following, it explains the urgency of Socio-environmentalism in Brazil for 

contextualizing, in this line of thinking, Environmental Justice. At last, it concludes the 

essential aspect of the access to environmental justice, based on the right to a dignified 

life in a healthy environment, for the accomplishment of indigenous rights.  

 
 
Keywords: Indigenous Rights; Socio-environmentalism; Environmental Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A Constituição Federal de 1988 é considerada um avanço por muitos grupos 

sociais que, à época da Assembléia Nacional Constituinte, lutaram para ver suas 

reivindicações incorporadas ao novo Estado Democrático de Direito que estava sendo 

fundado.      

No tocante ao tratamento dispensado aos índios, podemos afirmar que a 

Carta de 1988 é um marco importante na mudança da compreensão dos direitos desses 

povos, tendo em vista que abandona o caráter integracionista observado nos preceitos 

normativos de até então. O art.231 da CF/88 assegura aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, cabendo à União demarcá-las e fazer respeitar todos os seus 

bens.  O texto constitucional revela a substituição da figura do índio enquanto selvagem, 

bárbaro, indivíduo em caráter transitório que, aos poucos seria integrado à “civilização”, 

por uma visão segundo a qual o mesmo é um sujeito de identidade específica, devendo 

esta ser tutelada pelo ordenamento jurídico. Em outras palavras, ao índio é assegurado o 

direito à diferença, o direito de ser índio e de viver como tal. Ademais, a terra também 

recebeu um enfoque especial, reconhecida como desdobramento da diferença, da 

identidade, lugar essencial à sobrevivência física e cultural das coletividades indígenas, 

cabendo-lhe o usufruto exclusivo dos recursos nela existentes.  

Apesar dos avanços no plano normativo, a concretização dos direitos 

indígenas é um desafio constante. A demarcação de terras, por exemplo, deveria ter sido 

concluída no prazo estabelecido no art.67 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, qual seja, cinco anos contados a partir da promulgação da Constituição 

Federal. Transcorridos mais de vinte anos, contudo, os processos demarcatórios são 

marcados pela morosidade, fato que ameaça a posse indígena.  

Agravando esse quadro, pesquisas comprovam que as comunidades 

indígenas são afetadas pelo racismo ambiental. O termo racismo ambiental designa as 

injustiças sociais e ambientais geradas por práticas que, embora não tenham uma 

intenção discriminatória, ocasionam a negação de direitos humanos a grupos sociais 

vulnerabilizados do ponto de vista sócio-econômico. Assim, o racismo ambiental 

revela-se quando a maior carga dos danos ambientais recai sobre a população de baixa 

renda, sobre aqueles que vivem em áreas de risco, sobre os índios e demais povos 
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tradicionais, enfim, quando as desigualdades sociais acarretam desigualdades 

ambientais. 

A noção de racismo ambiental remonta à luta por direitos civis da população 

negra dos Estados Unidos e insere-se no contexto da Justiça Ambiental, movimento 

surgido naquele país na década de 1980, o qual questiona a proteção ambiental desigual, 

assim como o acesso desigual aos recursos ambientais. 

Partindo dessa conjuntura, no presente trabalho optamos por tratar a 

efetivação dos direitos indígenas sob o enfoque da Justiça Ambiental a fim de 

investigarmos a sua repercussão e possíveis contribuições no debate da concretização 

daqueles direitos. Para atingirmos nosso objetivo, desenvolveremos o trabalho do modo 

ditado a seguir. 

No primeiro capítulo abordamos a atual configuração dos direitos indígenas 

à luz da Constituição Federal de 1988 e dos principais instrumentos internacionais 

relativos aos povos indígenas, quais sejam, a Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho e a Declaração da Organização das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas.  

No segundo capítulo achamos pertinente, para uma pré-compreensão da 

Justiça Ambiental, contextualizá-la no âmbito do Socioambientalismo, uma corrente de 

pensamento cujas idéias  têm influenciado a atuação daquele movimento. 

No terceiro capítulo tratamos especificamente do Movimento pela Justiça 

Ambiental, suas origens, características, princípios, estratégias, relação com outros 

movimentos sociais e inserção no Brasil. 

No quarto capítulo traçamos um breve panorama das problemáticas 

vivenciadas pelos índios, inclusive o racismo ambiental, tecendo, por fim, algumas 

reflexões sobre as contribuições da Justiça Ambiental no debate sobre a efetivação dos 

direitos indígenas. 

Quanto à metodologia adotada, realizamos uma pesquisa bibliográfica e 

documental pertinente ao objeto de estudo, buscando fontes da doutrina jurídica, 

antropológica, ecológica e política. Destacamos também o uso da internet para a 

obtenção de legislações e artigos científicos, principalmente na elaboração do terceiro 

capítulo sobre a Justiça Ambiental. 



 
 

2 Os Direitos Indígenas na contemporaneidade: desmistificando (pré-)conceitos e 

reconhecendo a diferença 

 

 

A legislação indigenista brasileira até o advento da Constituição Federal de 

1988 dispensava ao índio tratamento marcado pela inferiorização de sua identidade. A 

própria palavra “índio” empregada desde o “descobrimento” do nosso país para 

designar indistintamente os nativos das várias etnias que aqui viviam revelava a 

indiferença em relação a estes indivíduos. 

De fato, desde os tempos da colonização, as normas pertinentes ao tema 

revezavam-se no embasamento de políticas estatais integracionistas ou 

assimilacionistas, assim entendidas as diretrizes oficiais cujo objetivo primordial 

consistia na dispersão de um universo cultural em outro considerado superior, não 

existindo, portanto, interações entre ambos, mas a supervalorização de um em 

detrimento do outro. Por conseguinte, à luz de tais políticas, o índio era visto como 

indivíduo em caráter transitório, o qual, através da convivência com a civilização, 

abandonaria seus costumes selvagens, bárbaros. E mais: mesmo em face da 

heterogeneidade cultural indígena, as políticas indigenistas não eram dotadas de 

flexibilidade para lidar com as especificidades das diversas etnias. 

Evidentemente, a postura adotada pelo Estado em relação aos povos 

indígenas não se resume à questão cultural da predominância de uma visão etnocêntrica 

herdada do colonizador europeu, mas, sobretudo, revela a necessidade sentida pelas 

autoridades governamentais, ao longo de nossa História, de exercer um firme controle 

repressivo sobre esses grupos, os quais, dotados de características peculiares destoantes 

do modelo de regulação da vida social imposto ao restante da população, constituíam 

uma ameaça à exploração das terras, dos recursos e da própria mão-de-obra indígena.  

Após anos de ações intentadas contra os índios, não raras vezes, 

devidamente respaldadas no Direito Pátrio, tal contexto muda com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

A Carta Política de 1988 representa um marco importante na mudança da 

compreensão dos direitos desses povos, tendo em vista a renúncia ao caráter 

integracionista observado nos preceitos normativos de até então. 

O presente capítulo tem por escopo analisar as inovações trazidas pela 

Constituição de 1988, bem como a sua repercussão na configuração dos direitos 
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indígenas na contemporaneidade. Para atingir a nossa meta, achamos pertinente, a 

priori , realizar uma abordagem acerca da atuação dos Movimentos Indígena e 

Indigenista a partir da década de 1970 até a Assembléia Nacional Constituinte de 

1987/1988, para então tratarmos do modelo implementado pela nova Carta. Ao final, 

trazemos algumas considerações sobre a Convenção nº 169 da OIT sobre Povos 

Indígenas e Tribais e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas como 

exemplos de instrumentos de proteção aos direitos indígenas aptos a demonstrar a queda 

do paradigma da integração no plano internacional. 

 

  

2.1 Do fortalecimento do Movimento Indígena na década de 1970 à sua atuação junto à 

Assembléia Nacional Constituinte 

 

 

Apontam os estudiosos o início da década de 1970 como o período a partir 

do qual ocorreu o fortalecimento do Movimento Indígena no cenário mundial, 

fortemente impulsionado pela Igreja Católica e pela articulação dos índios entre si, 

através de suas lideranças, formando organizações e associações próprias. Assim, a 

ascensão do Movimento Indígena pode ser entendida a partir da congregação de dois 

fatores: a atuação do Movimento Indigenista, notadamente – mas não exclusivamente - 

setores ligados à Igreja Católica e a iniciativa crescente dos índios em discutir seus 

interesses.   

No ano de 1971 o Simpósio Fricção Interétnica na América do Sul Não-

Andina ou a Primeira Reunião de Barbados, evento patrocinado pelo Conselho Mundial 

de Igrejas, reuniu antropólogos e demais estudiosos da questão indígena com o objetivo 

de analisar as políticas indigenistas de diversos países latino-americanos1. 

Ao final do encontro, elaboraram os participantes um documento intitulado 

“Pela Liberação Indígena” sintetizando as idéias por eles debatidas. A Declaração de 

Barbados, como ficou conhecido o diploma, apresentava acentuado teor de denúncia 

contra as práticas daquelas políticas largamente adotadas na América Latina 

responsáveis pela exploração e dizimação dos povos indígenas. Consta ali a nítida 

preocupação em destinar ao índio o papel que sempre lhe foi negado: o de protagonista 

                                                 
1 SANTOS, Sílvio Coelho dos. Povos Indígenas e a Constituinte. Florianópolis: Editora da UFSC, 
1989, p.33. 
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de sua luta, o de legítimo porta-voz de suas reivindicações. Afirmam na parte final da 

Declaração:  

1.É necessário ter presente que a liberação das populações indígenas é 
realizada por elas mesmas, ou não é liberação. Quando elementos alheios a 
elas pretendem representá-las ou tomar a direção de sua luta de liberação, 
cria-se uma forma de colonialismo que expropria as populações indígenas de 
seu direito inalienável de ser protagonista de sua própria luta . 
2.Nessa perspectiva é importante valorar em todo seu significado histórico a 
dinamização que se observa hoje nas populações indígenas do continente, e 
que as está levando a tomar em suas mãos sua própria defesa contra a ação 
etnocida e genocida da sociedade nacional. Nessa luta, que não é nova, 
observa-se hoje a aspiração de realizar a unidade pan-indígena latino-
americana; e, em alguns casos, um sentimento de solidariedade com outros 
grupos oprimidos. 
3.Reafirmamos aqui o direito que tem as populações indígenas de 
experimentar seus próprios esquemas de auto-governo, desenvolvimento e 
defesa, sem que essas experiências tenham que adaptar-se ou submeter-se aos 
esquemas econômicos e sócio-políticos que predominem em determinado 
momento. A transformação da sociedade nacional é impossível se essas 
populações não sentem que têm em suas mãos a criação de seu próprio 
destino. Além disso, na afirmação de sua especificidade sócio-cultural as 
populações indígenas, apesar de sua pequena magnitude numérica, estão 
apresentando claramente vias alternativas aos caminhos já percorridos pela 
sociedade nacional. (grifo nosso)2 

 
Sobre os resultados da Primeira Reunião de Barbados, esclarece Paula 

Caleffi: 
 

Isto [a Primeira Reunião de Barbados] significa uma importante quebra do 
paradigma de entendimento que a sociedade colonizadora possuía sobre as 
populações nativas como sendo incapazes ou relativamente capazes, 
passando-se agora para a compreensão destas populações enquanto sujeitos 
históricos capazes de assumir seus destinos e defenderem seus direitos de 
existência como povos detentores de culturas diferenciadas dentro dos 
Estados Nacionais latino-americano, e que assim desejam permanecer. Esta 
mudança de paradigma não ocorreu de forma espontânea dentro da cultura 
ocidental, mas foi resultado de um longo processo de luta dos próprios 
indígenas de se fazerem enxergar como tal, e também de um excelente 
momento de revisão por parte das ciências sociais de seus modelos 
epistemológicos, possibilitando assim a aceitação político-acadêmica de 
novos princípios formadores do conhecimento. 3 

  

Conquanto possa parecer contraditório o fato de a Declaração de Barbados 

sinalizar mudanças no tratamento do índio, concebendo-o um ser capaz de estar à frente 

da luta por seus direitos sem que da sua elaboração tenham participado os indígenas, 

ainda assim a mesma simboliza  expressiva reflexão do Movimento Indigenista sobre o 

papel de cada ator ligado à causa indígena. Surgia, nessa época, o que Silvia Palacios e 

                                                 
2 SANTOS, op.cit., 1989, p.33-34. 
3 CALLEFI, Paula. “O que é ser índio hoje?” A questão indígena na América Latina/Brasil no início do 
século XXI.  Redalyc,  [S.l.], 2003. Diálogos Latinoamericanos. Disponível em: 
<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/162/16200702.pdf > Acesso em: 25  set. 2010. 
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Lorenzo Carrasco denominam de Indigenismo Militante Contemporâneo4, marcado pelo 

redirecionamento das práticas indigenistas até então desenvolvidas rumo ao 

reconhecimento e ao fomento da autonomia do Movimento Indígena.  

Em 1977 aconteceu a Segunda Reunião de Barbados, desta vez com a 

presença dos índios. A ocasião representou o amadurecimento do debate iniciado em 

1971 acerca da necessidade de uma visão crítica contraposta ao indigenismo oficial 

difundido na América Latina, concentrada no discurso do direito à autodeterminação 

dos povos indígenas.5 O conceito de autodeterminação será explorado mais à frente 

quando da análise da Constituição Federal Brasileira e dos instrumentos internacionais 

de política indigenista. Antecipamos, porém, que a autodeterminação se relaciona com a 

autonomia cada vez mais reivindicada pelos povos indígenas de viverem de acordo com 

seus usos, costumes e tradições e de recorrerem diretamente ao Estado para lutar por 

seus direitos. 

O grupo de Barbados reuniu-se outras vezes, como no Rio de Janeiro em 

1993, sempre atento às discussões originadas em 1971. 

Nesse contexto, podemos citar outros encontros importantes, tais como o 

Congresso Regional de Povos Indígenas da América Central, desdobramento do I 

Congresso Internacional Indígena de América da América Central, em 1977, e o I 

Congresso de Movimentos Índios da América do Sul, 1980.  

No Brasil, os reclames por uma alternativa ao indigenismo tradicional, 

similarmente às discussões travadas a nível mundial, desencadearam a reformulação do 

Movimento Indigenista Nacional. Sílvio Coelho dos Santos destaca a reorganização da 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), a qual, segundo o autor, permitiu o 

estabelecimento de bases para a atividade dos profissionais interessados nos direitos das 

sociedades indígenas, engajados na dita “Antropologia Comprometida” - postura 

adotada por profissionais da área correspondente à produção de conhecimento 

comprometida com “o uso do espaço público para a defesa das populações estudadas” -  

                                                 
4 PALACIOS, Silvia; CARRASCO, Lorenzo. A agenda "indigenista" contra o Estado nacional. In: A 
escalada indigenista: o cerco a Mato Grosso. Disponível em: 
<http://www.alerta.inf.br/geral/1146.html>  Acesso em: 25  set. 2010. 
5 CALLEFI, 2003, op.cit. 
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6, e a criação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), em 1972, órgão vinculado à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).7 

Essa mudança de postura da Igreja Católica em relação à causa indígena, 

evidenciada com a criação do CIMI, foi influenciada em grande parte pelas severas 

críticas recebidas em virtude dos inúmeros exemplos de práticas antiindígenas em que 

aquela instituição esteve envolvida, mormente no que diz respeito à colonização do 

Brasil. O objetivo da Igreja com o CIMI foi promover a articulação das diversas etnias8, 

apoiando a realização de reuniões e assembléias, através do fornecimento de 

hospedagem, alimentação, transporte e outros meios necessários para viabilizá-las9. 

Atualmente o CIMI constitui também importante centro de estudo na área, possuindo 

numerosa equipe de missionários e assessores trabalhando junto às comunidades.   

Além do estímulo da Igreja e da sociedade civil, o surgimento de 

articulações indígenas abrange o fato de os próprios índios perceberem o potencial da 

sua atuação conjunta, uma vez que havia confluência entre as reivindicações das 

comunidades em todo o país, possibilitando a formação de uma pauta em comum, de 

um projeto coletivo frente ao integracionismo desenfreado. 

[...] a FUNAI praticava um indigenismo cada vez mais burocrático e voltado 
para a integração dos indígenas na sociedade nacional. As diferenças 
apresentadas pelos povos tribais, expressas por línguas e culturas diversas, 
não eram admitidas pelos detentores do poder autoritário como sistemas 
sócio-culturais legítimos e passíveis de se autodenominarem. A lógica do 
poder concentrado em Brasília, em mãos de sucessivos governos militares, 
não contemplava o pluralismo cultural, nem tampouco a condição 
multissocietária que efetivamente tem o Brasil. A proposta explícita dos 
governos autoritários era a de promover rapidamente a absorção dos 
contingentes indígenas pela sociedade nacional envolvente. Ou seja, 
transformar índios em não-índios, mesmo que fosse através de decreto. 
(grifos nossos)10 

 

O Movimento Indígena organizado, assim entendido “o conjunto de 

estratégias e ações que as comunidades e as organizações indígenas desenvolvem em 

defesa de seus direitos e interesses coletivos”11, compõe-se, na realidade, de 

                                                 
6 SILVA, Telma Camargo da. O fazer antropológico e a responsabilidade social de seus praticantes: 
algumas considerações iniciais. Redalyc, Goiás, 2003. Sociedade e Cultura. Disponível em: < 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/703/70360102.pdf>. Acesso em: 25 set.2010). 
7 SANTOS, op.cit., 1989, p.35. 
8CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Quem somos. Disponível em: 
<http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=247&eid=224>  Acesso em: 25 set.2010. 
9 RAMOS apud CALEFFI, op.cit., 2003.  
10 SANTOS, op.cit., 1989, p.36. 
11 LUCIANO, Gersem dos Santos. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 
indígenas no Brasil de hoje. Brasília: LACED/Museu Nacional, 2006, p.58. 
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“movimentos indígenas”, porquanto cada comunidade ou etnia possui sua maneira 

peculiar de mobilização. Salienta Luciano que: 

[...] as lideranças indígenas brasileiras, de forma sábia, gostam de afirmar que 
existe sim um movimento indígena, aquele que busca articular todas as 
diferentes ações e estratégias dos povos indígenas, visando a uma luta 
articulada nacional ou regional que envolve os direitos e os interesses 
comuns diante de outros segmentos e interesses nacionais e regionais. Essa 
visão estratégica de articulação nacional não anula nem reduz as 
particularidades e a diversidade de realidades socioculturais dos povos e dos 
territórios indígenas; ao contrário, valoriza, visibiliza e fortalece a pluralidade 
étnica, na medida em que articula, de forma descentralizada, transparente, 
participativa e representativa os diferentes povos.12 

 

Uma das primeiras organizações formais pan-indígenas, criada em 1980, foi 

a União das Nações Indígenas (UNI). Hoje, existem inúmeras organizações indígenas 

em todo o Brasil, como Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, 

Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) e Coordenação das Organizações dos Povos 

Indígenas do Ceará (COPICE). 

O ápice da efervescente trajetória vivenciada pelos Movimentos Indigenista 

e Indígena nas décadas de 70 e 80 veio com a derrocada do regime ditatorial e a 

mobilização em torno da Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988. Ali se 

esboçava a oportunidade de inaugurar uma política sensível e atenta às necessidades dos 

povos indígenas, substitutiva ao integracionismo. Ademais, era o momento também de 

demonstrar que os índios estavam organizados e conscientes da função de protagonistas 

de suas próprias lutas. 

Durante o processo de elaboração da nova carta foi bastante intensa a 
participação de indigenistas, missionários, antropólogos e advogados não só 
nas audiências públicas e subcomissões, mas também no debate diário com 
os parlamentares, informando e apresentando sugestões. Mas o fato inédito e 
de maior repercussão na rotina parlamentar foi a presença constante de 
uma massa de indígenas que, pintados e com seus adornos de pena, 
percorriam os corredores, lotavam os auditórios, entravam e saíam dos 
gabinetes. Não eram agressivos nem manipuladores, não eram 
manifestantes que protestavam nem lobistas. Eram pessoas comuns, 
apenas diferentes, todos confiantes no processo parlamentar, 
sinceramente preocupados com a defesa de suas comunidades, seus 
modos de vida e valores diferenciados. (grifos nossos)13 

  

Nesse contexto, o Movimento Indígena, apoiado por seus parceiros, atuou 

através de várias estratégias face aos interesses das classes dominantes da sociedade 

brasileira, bem como do capital internacional contrários às suas aspirações - os quais se 
                                                 
12 ibid., 2006, p.59. 
13 OLIVEIRA, João Pacheco. Sem tutela, uma nova moldura de nação. In: OLIVEN, Ruben George; 
RIDENTI, Marcelo; BRANDÃO, Gildo Marçal. (orgs.). A Constituição de 1988 na vida brasileira. São 
Paulo: Aderaldo&Rothschild: Anpocs, 2008, p.251-252. 
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faziam representar junto aos congressistas - como protestos, coleta de assinaturas para a 

apresentação de emenda popular propondo a criação de um capítulo específico para as 

populações indígenas e a apresentação de uma proposta de artigos referentes aos direitos 

dos índios à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias 

(Comissão de Ordem Social).14 

Após intensas articulações e negociações entre Movimento e Congresso, o 

resultado foi a inserção, na Carta Magna, de um capítulo exclusivo sobre direitos 

indígenas, o qual, apesar de conter poucos dispositivos, informa preceitos importantes 

para a proteção da diversidade sócio-cultural indígena, além de outras normas ao longo 

do texto e nas disposições transitórias.  

Vejamos as principais inovações em sede constitucional. 

 

2.2 Direitos Indígenas na Constituição Cidadã: o Paradigma da Interação em uma 

sociedade pluriétnica e multicultural 

 

 

Anteriormente, apontamos a Constituição Federal de 1988 como um marco 

da compreensão dos direitos indígenas na atualidade, salientando o fato de o novel texto 

constitucional não mais tratar a questão indígena sob uma visão integracionista. 

A hegemonia da política integracionista e a manipulação da legislação 

indigenista pátria pelas autoridades estatais ocasionaram prejuízos e injustiças para os 

povos indígenas do Brasil, conduzindo-os a um processo contínuo de invisibilização, 

enquanto indivíduos e comunidades, expresso por várias iniciativas, como a 

cristianização em aldeamentos, a escravização e a dizimação em “guerras justas”. 

Embora sempre tenha existido resistência indígena ao integracionismo, 

principalmente a partir da década de 70, quando o Movimento Indígena inicia a sua 

rearticulação, podemos notar uma “quebra” no citado processo de invisibilização 

resultante da reafirmação da identidade étnica e cultural desses povos. Logo, a 

proporção conferida à temática indígena na Constituição de 1988 merece ênfase por 

representar a um só tempo a decadência do modelo assimilacionista e o êxito de muitas 

                                                 
14 QUEIROZ, Paulo Eduardo Cirino de.T eoria do fato indígena: novos paradigmas interpretativos 
para a (in)aplicação do direito originário dos índios sobre suas terras tradicionais. Fortaleza, UFC, 
2010. 108p. Monografia (Graduação em Direito). Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, 
2010, p.38-39. 
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das reivindicações dos Movimentos Indígena e Indigenista relativas à tutela efetiva dos 

direitos indígenas. 

A CF/88 destaca-se por ser a primeira já promulgada em nosso país a 

destinar um capítulo específico aos índios, o Capítulo VIII, do Título VIII, Da Ordem 

Social. Reza o art.231, caput, da CF/88:  

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

 

Da redação do referido dispositivo constitucional extraímos o cerne dos 

direitos indígenas na contemporaneidade: o reconhecimento da diferença enquanto fator 

a justificar a garantia de uma série de direitos específicos aos índios e da terra enquanto 

espaço vital para o exercício e preservação dessa diferença. Assim, a relevância 

atribuída à diferença na Constituição de 1988 inaugura o paradigma da interação, 

concebendo a sociedade brasileira como pluriétnica e multicultural, na qual todos os 

grupos devem ser respeitados. 

À luz da Constituição em vigor, portanto, os povos indígenas deixaram de ser 
considerados culturas em extinção, fadadas à incorporação na assim 
denominada comunhão nacional, nos moldes do que sempre fora o espírito a 
reger a legislação brasileira desde o início do processo de colonização em 
nosso país. Toda a legislação anterior continha referências expressas à 
integração ou assimilação inevitável e, por outro lado, desejável dos índios 
pela sociedade brasileira. A nova mentalidade assegura espaço para uma 
interação entre esses povos e a sociedade envolvente em condições de 
igualdade, pois que se funda na garantia do direito à diferença. (grifos 
nossos)15 

 

Os direitos indígenas encontram-se amparados no princípio da dignidade da 

pessoa humana, fundamento material da unidade axiológica da Constituição  

consubstanciado no art.1º, III e de acordo com o mesmo devem ser interpretados. Nas 

lições do professor Glauco Barreira Magalhães Filho: 

A pessoa humana é o valor básico da Constituição, o Uno do qual provém os 
direitos fundamentais não por emanação metafísica, mas por desdobramento 
histórico, ou seja, pela conquista direta do homem. Só podemos compreender 
os direitos fundamentais mediante o retorno à idéia da dignidade da pessoa 
humana, pela regressão à origem. (grifo original)16 

 

                                                 
15 LEITÃO, Ana Valéria Nascimento Araújo. Direitos culturais dos povos indígenas – aspectos do seu 
reconhecimento. In: SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: 
SAFE, 1993, p.228. 
16 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 2 
ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p.229. 
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Para uma abordagem mais sistemática e organizada da matéria, 

analisaremos em separado os direitos à diferença e à terra assegurados aos índios.  

 

 

2.2.1 Direito à diferença 

 

 

O direito à diferença corresponde a uma expressão do princípio constitucional da 

igualdade, significando dizer que aos índios deve ser assegurado o direito de viver de 

acordo com as suas especificidades sócio-culturais. 

A questão da identidade indígena é tema complexo, diferenciando Gersem dos Santos 

Luciano a identidade política da identidade étnica.17 A primeira refere-se à articulação 

de todas as etnias em prol da reivindicação de interesses comuns, que os anima, por 

exemplo, a formar o Movimento Indígena. Já a segunda diz respeito às especificidades 

de cada etnia. Para fins de tutela constitucional, faz-se necessária a definição da 

identidade étnica, sendo atualmente mais aceito, do ponto de vista antropológico, o 

conceito obtido a partir da auto-identificação, o qual possui duas dimensões, uma 

individual e outra coletiva, pois o “índio não existe isoladamente, a sua definição só é 

possível no contexto de sua sociedade, de sua comunidade”.18 

Pelo parâmetro da auto-identificação, considera-se índio quem se identifica como 

pertencente a uma comunidade indígena (dimensão individual) e é pela mesma 

reconhecido como membro (dimensão coletiva). Portanto, o índio e sua comunidade são 

indissociáveis, motivo pelo qual a Constituição de 1988 garante direitos individuais e 

coletivos, assegurando-lhes, no art.231, sua organização social, costumes, línguas, 

crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas. 

Ademais, o art.232 legitima índios, comunidades e organizações indígenas para a defesa 

judicial de seus direitos e interesses - ou seja, mesmo o índio enquanto indivíduo pode 

postular direito coletivo da comunidade a que pertence-, impondo ao Ministério Público 

o dever de intervenção em todas as fases do processo.  

                                                 
17 LUCIANO, op.cit., 2006, p.40. 
18 CUNHA, Manuela Carneiro da. apud DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. As sociedades 
indígenas no Brasil e seus sistemas simbólicos de representação: os direitos de ser. In: SILVA, Letícia 
Borges; OLIVEIRA, Paulo Celso de. Socioambientalismo: Uma realidade – Homenagem a Carlos 
Frederico Marés de Souza Filho. Curitiba: Juruá, 2007, p.93. 
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No tocante à garantia da organização social, reconhece o legislador constituinte o direito 

à autodeterminação, entendido como a prerrogativa que cada comunidade indígena tem 

de viver de acordo com as normas derivadas do próprio grupo sobre as suas relações de 

família, propriedade, casamento, condutas anti-sociais, entre outros aspectos.  

 

 

2.2.2 Direito à terra 

 

 

A terra é na verdade uma extensão da diferença, uma vez que é nela onde a 

comunidade se desenvolve, reproduz seus costumes, enfim, é o espaço vital para o 

exercício da identidade  indígena, primordial à sobrevivência física e cultural dos índios. 

Território é condição para a vida dos povos indígenas, não somente no 
sentido de um bem material ou fator de produção, mas como o ambiente em 
que se desenvolvem todas as formas de vida. Território, portanto, é o 
conjunto de seres, espíritos, bens, valores, conhecimentos, tradições que 
garantem a possibilidade e o sentido da vida individual e coletiva. A terra é 
também um fator fundamental de resistência dos povos indígenas. É o tema 
que unifica, articula e mobiliza todos, as aldeias, os povos e as organizações 
indígenas, em torno de uma bandeira de luta comum que é a defesa de seus 
territórios.19 

 

Do ponto de vista jurídico, a terra indígena configura uma categoria peculiar 

de bem público, na qual a propriedade cabe à União (art.20, XI) e a posse permanente e 

o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, à 

coletividade indígena (art.231, §2º). Em virtude dessa natureza jurídica sui generis da 

terra indígena, o direito de posse indígena transfigura o domínio da União para uma 

espécie de propriedade vinculada ou reservada e, por isso, são terras inalienáveis e 

indisponíveis, e o direito sobre elas imprescritíveis (art.231, §4º).20 

A Constituição Brasileira assegura a posse da terra em decorrência dos 

direitos originários dos índios, mas somente sobre as terras tradicionalmente ocupadas. 

Os direitos originários remontam aos índios como primeiros senhores das terras, ou 

seja, os direitos dos índios sobre as terras são anteriores ao Direito oficial, o Estado 

apenas cuidou de reconhecê-los. A fonte primária desses direitos é o indigenato, ou seja, 

                                                 
19 LUCIANO, op.cit., 2006, p.101. 
20 SILVA, José Afonso da. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. In: SANTILLI, Juliana (org.). 
Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: SAFE, 1993, p.46. 
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a própria condição de ser índio e, por isso, os direitos originários são considerados 

direitos congênitos.21 

A posse fundada no direito originário explica os §§ 3º, §5º e 6º, os quais, em 

suma, vedam o aproveitamento dos recursos das terras indígenas, a remoção dos índios 

de suas terras e a produção de efeitos jurídicos de atos que tenham por objeto a 

ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas ou a exploração de 

seus recursos, ressalvados os casos previstos na Constituição. 

Por sua vez, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, nelas 

compreendidas as habitadas em caráter permanente – nesse contexto o termo 

permanente não significa imemorialidade, ocupação pretérita, mas “uma garantia para o 

futuro, no sentido de que essas terras inalienáveis e indisponíveis são destinadas, para 

sempre, ao seu habitat” - 22, as utilizadas para as atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar da 

comunidade e as necessárias à reprodução física e cultural, são aquelas utilizadas de 

acordo com seus usos, costumes e tradições. Explica José Afonso da Silva que  

 
Terras tradicionalmente ocupadas não revela aí uma relação temporal. Se 
recorrermos ao Alvará de 1º de abril de 1680 que reconhecia aos índios as 
terras onde estão tal qual as terras que ocupavam no sertão, veremos que a 
expressão ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial. Não 
quer dizer, pois, terras imemorialmente ocupadas, ou seja: terras que eles 
estariam ocupando desde épocas remotas que já se perderam na memória e, 
assim, somente estas seriam as terras deles. [...] O tradicionalmente refere-se 
não a uma circunstância temporal, mas ao modo tradicional de os índios 
ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção, enfim, ao 
modo tradicional de como eles se relacionam com a terra, já que há 
comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e as que têm espaços mais 
amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realiza segundo 
seus usos, costumes e tradições. (grifo original)23 

 

Além de reconhecer os direitos originários sobre as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios, compete à União demarcá-las e fazer respeitar todos os seus 

bens. O processo administrativo de demarcação, regulado pelo Decreto nº 1.775, de 8 de 

janeiro de 199624, é realizado por equipe técnica especializada sob orientação da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e tem por escopo delimitar a área objeto de 

                                                 
21 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Os direitos originários dos índios sobre as terras que ocupam 
e suas conseqüências jurídicas. In: SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a Constituição. 
Porto Alegre: SAFE, 1993, p.40. 
22 ibid., 1993, p.50.  
23 ibid.,1993, p.47-48. 
24 BRASIL. Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996. Dispõe sobre o procedimento administrativo de 
demarcação das terras indígenas e dá outras providências. Disponível: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm>. Acesso em: 31 out.2010. 
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proteção e também proteger a posse indígena de terceiros. A demarcação é ato 

meramente declaratório, pois, como visto, o que justifica a posse indígena é o direito 

originário.  

O art.67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu o 

lapso de cinco anos a partir da promulgação da Constituição para a conclusão da 

demarcação das terras indígenas, prazo este não cumprido. 

 

 

2.3 Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas 

e Tribais 

 

 

Dentre os instrumentos internacionais cujas disposições estão de acordo 

com os preceitos da Constituição Brasileira e que, portanto, reforçam o paradigma da 

interação, encontramos a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada em 27 de junho de 1989 em virtude da 

76ª Conferência Geral daquela instituição e ratificada pelo Brasil em 25 de julho de 

2002. Apenas com o Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, a Convenção 169 foi 

promulgada pelo Presidente da República. 

A Convenção nº 107, concernente à proteção e integração das populações 

indígenas e outras populações tribais e semitribais de países independentes, de 5 de 

junho de 1957, já previa normas gerais para a melhoria das condições de vida destas 

populações através de medidas capazes de integrá-las à “comunhão nacional”, posto que 

o seu modo de vida era considerado atrasado. Dispunha o art.2º da convenção:  

1. Competirá principalmente aos governos pôr em prática programas 
coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das populações 
interessadas e sua integração progressiva na vida dos respectivos países. 
2. Tais programas compreenderão medidas para: 
a) permitir que as referidas populações se beneficiem, em condições de 
igualdade, dos direitos e possibilidades que a legislação nacional assegura 
aos demais elementos da população; 
b) promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das referidas 
populações, assim como a melhoria de seu padrão de vida; 
c) criar possibilidades de integração nacional, com exclusão de toda 
medida destinada à assimilação artificial dessas populações. 
3. Esses programas terão essencialmente por objetivos o desenvolvimento da 
dignidade, da utilidade social e da iniciativa do indivíduo. 
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4. Será excluída a força ou a coerção com o objetivo de integrar as 
populações interessadas na comunidade nacional. (grifos nossos) 25 

 

A Convenção nº 107 passou por um processo de revisão resultante no texto 

da Convenção nº 169, diploma que, logo em seu início, ressalta ser imprescindível a 

adoção de novas normas internacionais a fim de se eliminar a orientação 

assimilacionista das normas anteriores. O art.2º da Convenção 169 impõe aos governos 

a responsabilidade de desenvolver uma ação sistemática de proteção aos direitos dos 

povos indígenas, ação esta que deve contar com a participação dos mesmos, visando 

sempre a garantia da manutenção de sua identidade, costumes e tradições, partindo, 

pois, da concepção do respeito à diversidade e eliminando a idéia de que as culturas 

indígenas são atrasadas, estagnadas, inferiores. 26 

Destacamos duas novidades trazidas no instrumento: o critério da auto-

identificação na conceituação de povos indígenas e o dever de consulta a cargo dos 

governos em todos os atos administrativos e legislativos que interfiram na vida das 

comunidades indígenas. 

Primeiramente, o art.1º considera indígenas os descendentes de populações 

que habitavam o país ou região a ele pertencente na época da conquista, colonização ou 

do estabelecimento das atuais fronteiras e que conservam total ou parcialmente as suas 

próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, porém, em seguida, o 

mesmo dispositivo elege a consciência da identidade como o critério fundamental para 

caracterizar determinado grupo enquanto indígena. A Convenção não restringe o 

conceito de índio, pelo contrário, ao oferecer dois elementos, um objetivo (consistente 

na existência de características culturais próprias distintas dos demais grupos de uma 

sociedade) e outro subjetivo (a auto-identificação, ou seja, a afirmação do indivíduo de 

que é índio e o reconhecimento dessa condição pela coletividade a que pertence)27, ela 

amplia tal conceito para que muitos grupos possam ser reconhecidos como indígenas. 

Quanto à consulta, é dever previsto no art.6º, nestes termos: 

                                                 
25 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Convenção nº 107 da Organização Internacional do 
Trabalho, de 5 de junho de 1957. Disponível em: <http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/legislacao/legislacao-
docs/convencoes-internacionais/conv_intern_02.pdf>  Acesso em: 31 out.2010. 
26 SENADO FEDERAL. Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, de 27 de 
junho de 1989. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/consea/Static/documentos/Eventos/IIIConferencia/conv_169.pdf> Acesso 
em: 31 out.2010. 
27 FIGUEROA, Isabela. A Convenção 169 da OIT e o dever do Estado brasileiro de consultar os povos 
indígenas e tribais. In: GARZÓN, Biviany Rojas. Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e 
tribais: oportunidades e desafios para sua implementação no Brasil. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2009, p.28. 
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1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados 
e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez 
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis 
de afetá-los diretamente; 
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da 
população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições 
efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas 
políticas e programas que lhes sejam concernentes; 
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e 
iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos 
necessários para esse fim. 
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser 
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o 
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca 
das medidas propostas. (grifos nossos) 
 

Conforme observamos, a norma contida no art.6º busca estabelecer um 

canal de diálogo entre os governos e as populações indígenas, prevendo que as mesmas 

devem ser obrigatoriamente ouvidas na formulação de programas e políticas públicas, 

bem como na aprovação de atos administrativos e legislativos que lhes afetem – como 

nos procedimentos de licença ambiental envolvendo a instalação de grandes 

empreendimentos e na discussão e votação de projetos de lei, o que, no Brasil, não 

configura uma prática consolidada. 

A consulta não é informação ou “aviso” dado aos povos ou, ainda, meio de 

colher sugestões, a intenção é chegar a um acordo e obter o consentimento dos 

indígenas. Nesse sentido, afirma Isabela Figueroa ser a consulta um meio de controle do 

poder discricionário do Estado, funcionando como condição à aplicação das medidas 

propostas. Completa a autora: 

  
Consulta é, então, o processo que permite o intercâmbio genuíno entre os 
governos e os povos potencialmente afetados e que deve durar o tempo 
necessário para que exista, pelo menos, a possibilidade das partes alcançarem 
um acordo sobre a medida proposta. Ou seja, o processo de consulta não 
pode resumir-se numa mera formalidade, mas oferecer oportunidades 
reais para que os povos influenciem seu resultado. (grifos nossos)28 

 

Outra disposição importante repousa no art.7º, o qual preceitua que os 

indígenas poderão escolher suas prioridades no processo de desenvolvimento e 

controlar o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.  

Salientamos que a definição de “desenvolvimento” leva em consideração as 

prioridades convencionadas de acordo com a nossa cultura, logo é tarefa extremamente 

complexa saber se os índios adaptam a mesma lógica à cultura deles, ou seja, se eles 
                                                 
28 ibid., 2009, p.41. 
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possuem uma visão própria de desenvolvimento ou simplesmente pensam em outras 

formas de reger a sua vida e, provavelmente, isso varie de acordo com a etnia ou 

comunidade. O que podemos afirmar é que os índios têm sim uma interpretação do 

processo de desenvolvimento dos não índios, pois comumente com ele estão em contato 

direto, quase sempre negativo. De todo modo, a Convenção 169 demonstra a 

importância do diálogo entre índios e não índios para, a um só tempo, permitir que as 

necessidades e os direitos de ambos sejam respeitados. 

Por isso, ao longo do dispositivo estão previstas medidas como a 

participação dos índios na formulação, aplicação e avaliação de planos e programas de 

desenvolvimento nacional e regional que os afetem diretamente, a realização de estudos 

com o objetivo de avaliar a incidência social, espiritual, cultural e ambiental que as 

atividades de desenvolvimento possam ter sobre esses povos e a cooperação para 

preservar o meio ambiente dos territórios que habitam. 

Por fim, citamos demais temas relevantes abordados: terras (arts.13 a 19); 

contratação e condições de emprego (arts.20 a 23); seguridade social e saúde (arts.24 e 

25); e educação e meios de comunicação (arts.26 a 31); e contatos e cooperação através 

das fronteiras (art.32). 

 

 

2.4 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas29  

 

 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

aprovada em 13 de setembro de 2007, em Nova Iorque, traz em seu texto o 

reconhecimento de direitos individuais e coletivos dos povos indígenas, como os 

culturais e de identidade, a educação, a saúde, o emprego, a língua, a terra, a 

comunicação entre outros. Também representa uma ruptura com o integracionismo, 

afirmando que os índios tem o direito de permanecer em comunidades ou nações e 

proibindo qualquer tipo de assimilação forçada (arts. 8º e 9º). 

Um dos pontos importantes da Declaração é o direito à autodeterminação, 

previsto nos arts.3º, 4º e 5º, informando que os povos indígenas têm o direito de 

determinar livremente sua condição política e perseguir livremente seu desenvolvimento 

                                                 
29 NAÇÕES UNIDAS. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 13 de 
setembro de 2007. Rio de Janeiro: UNIC, 2008. 
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econômico, social e cultural, incluindo sistemas próprios de educação, saúde, 

financiamento e resolução de conflitos, mantendo ao mesmo tempo seu direito de 

participar plenamente da vida política, econômica, social e cultural do Estado. O 

documento menciona ainda o direito ao autogoverno nas questões relacionadas a seus 

assuntos internos e locais, assim como para disporem dos meios para financiar suas 

funções autônomas.  

Destacamos, ainda, a obrigação imposta aos Estado de fazer consultas aos 

povos indígenas antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os 

afetem com o objetivo de obter o seu consentimento livre, prévio e informado. 

Em que pese a sua restrita força jurídica, tendo em vista que não possui o 

mesmo caráter obrigatório dos tratados e convenções30, a Declaração é mais um 

documento estratégico em defesa dos direitos indígenas, sendo a sua utilização 

importante, por exemplo, para a interpretação de outras normas, nacionais e 

internacionais e para a confecção de relatórios e denúncias destinadas aos órgãos 

internacionais. 

                                                 
30 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e Povos Indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p.50. 



 
 

3 A Emergência do Paradigma Socioambiental no Brasil 

 

 

O socioambientalismo constitui uma corrente de pensamento segundo a qual 

o meio ambiente e as questões sociais reclamam tratamento conjunto, posto que a 

discussão acerca do uso e da preservação dos recursos naturais em busca da 

sustentabilidade perpassa uma análise da conjuntura social. 

O ideário socioambiental alcançou notoriedade a partir da década de 1980, 

tornando-se logo pauta constante em congressos, reuniões e encontros. Os movimentos 

sociais demonstravam cada vez mais preocupação com o modelo de desenvolvimento 

calcado na exploração dos recursos naturais, na utilização de fontes de energia não 

renováveis, no desmatamento de florestas, na poluição das águas e do ar, enfim, com o 

“desenvolvimento” puramente econômico, causador de devastação ambiental e de 

concentração de riquezas em mãos de uma minoria privilegiada, alheio à necessidade de 

reversão do quadro de desigualdades sociais e incapaz de conferir qualidade de vida à 

humanidade.  

A “onda socioambiental” chegou ao plano jurídico com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, de onde irradia-se para o restante do ordenamento. 

Baseando-se na Carta Magna, no presente capítulo abordaremos as 

características do direito socioambiental consubstanciado no ordenamento brasileiro 

para posteriormente enfatizar, dentro deste universo, uma vertente indispensável à 

compreensão do tema proposto: a Justiça Ambiental. 

 

 

3.1 As bases do Socioambientalismo Brasileiro 

 

 

Sinteticamente, podemos definir socioambientalismo como o modo de 

pensar o social e o ambiental de forma indissociável, tendo em vista o fato de que a ação 

humana influencia o meio ambiente, modificando-o, determinando a organização das 

pessoas em seus espaços, mas também que este mesmo meio condiciona tal atuação, 

uma vez que os recursos dele advindos devem ser utilizados de forma racional para que 

não seja gerado um desequilíbrio ecológico capaz de ameaçar a manutenção da vida.  
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No Brasil, o Socioambientalismo é comumente relacionado ao histórico do 

movimento ambientalista nacional, porém apresentam os estudiosos pontos de vista 

diferentes acerca de sua origem e repercussão.  

Ângela Alonso, Valeriano Costa e Débora Maciel classificam o 

socioambientalismo como um  “frame” do ambientalismo surgido na década de 70, ou 

seja,  um instrumento cognitivo e guia para a ação dos ativistas, o qual permite 

questionar uma dada situação social e apresentar estratégias para alterá-la, cuja 

predominância variou ao longo de três oportunidades políticas determinantes para a 

formação do movimento ambientalista no Brasil: o processo de redemocratização, a 

Assembléia Constituinte e a Eco-92. 31 

Antes da formação do que podemos chamar de um movimento ambientalista 

brasileiro, existiram alguns grupos com identidades bem distintas, cada um com seu 

projeto de ambientalismo, representando formas peculiares de micromobilização. O 

primeiro deles, a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), fundado 

em 1958 no Rio de Janeiro, era formado principalmente por engenheiros agrônomos e 

cientistas naturais que influenciaram a criação de leis, órgãos e políticas públicas, 

estando muitos de seus participantes ocupando cargos na burocracia estatal, dando à 

organização um caráter paraestatal até a década de 1970. 

Na década de 1970 surgiram grupos responsáveis por conferir uma 

conotação mais política à questão ambiental, os quais se engajaram com o movimento 

pela redemocratização. São eles a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN, criada em 1971, Porto Alegre), o Movimento Arte e Pensamento Ecológico 

(MAPE, criado em 1973, São Paulo) e a Associação Paulista de Proteção Natural 

(APPN, 1976), atraindo não somente pessoas com conhecimento técnico na área, como 

também estudantes, jornalistas, escritores, profissionais liberais, entre outros. 

Tais grupos dividiam-se basicamente em duas linhas de ação ou “frames”: o 

conservacionismo e o socioambientalismo. 

O conservacionismo prega uma questão ambiental puramente técnica, 

ocupada com a preservação da fauna e da flora através de parques e reservas isolados da 

intervenção humana. A FBCN é um exemplo clássico de organização conservacionista.  

                                                 
31 ALONSO, Ângela; COSTA, Valeriano; MACIEL, Débora. UFSC, Florianópolis, abr., 2007. O 
processo de formação da rede de ativismo ambientalista no Brasil. Disponível em: 
<http://www.sociologia.ufsc.br/npms/angela_alonso_debora_valerino.pdf > Acesso em: 28 out.2010. 
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Já o socioambientalismo considera o meio ambiente como o complexo de 

relações entre a sociedade e a natureza e a questão ambiental atrelada às diversas 

questões sociais, associando os problemas ambientais a causas políticas e econômicas. 

Este frame foi adotado por praticamente todas as associações formadas nos anos 70. 

Entre os grupos citados, por exemplo, a AGAPAN atacava o uso de agrotóxicos, 

enquanto o MAPE a degradação causada pela expansão da sociedade de consumo e a 

APPN criticava o modelo brasileiro de desenvolvimento.  

Conservacionismo e Socioambientalismo passaram, então, a conviver em 

concorrência durante todo o processo de formação do movimento ambientalista 

brasileiro, o qual ocorreu em três fases marcadas pelas oportunidades políticas 

inicialmente mencionadas: a Redemocratização, o ciclo de protestos da Assembléia 

Constituinte e a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ocorrida no Estado do Rio de Janeiro em 1992 (Eco-92).  

Durante a primeira fase, a da Redemocratização, o frame dominante foi o 

Socioambientalismo e a figura central a AGAPAN, organização que conseguiu abarcar 

em seu discurso o conservacionismo e temas defendidos por demais grupos. Inúmeras 

campanhas contra o modelo de desenvolvimento imposto pela ditadura militar foram 

organizadas pelo movimento ambientalista e seus aliados – movimentos estudantil, 

movimentos sociais populares, religiosos, culturais e políticos -, como a Campanha em 

Defesa da Amazônia (1978), a Campanha contra a Utilização de Energia Nuclear (1980) 

e o Movimento Adeus Sete Quedas (1982), contra a hidrelétrica de Itaipu. 

Na segunda fase, os ativistas ambientalistas participaram do processo 

político da Constituinte através de várias estratégias: apoio a candidaturas, como a de 

Fábio Feldman, que acabou sendo eleito; reivindicação por subcomissões relativas à 

questão ambiental – posteriormente foi criada a subcomissão de Saúde, Segurança 

Social e Meio Ambiente; e o envio de emendas de iniciativa popular.  

Em junho de 1987 foi criada a Frente Nacional de Ação Ecológica, a qual 

deu relevo a temas conservacionistas em virtude de serem mais “palatáveis por 

deputados não ambientalistas”32. Assim, a Frente conseguiu o apoio de muitos 

parlamentares para assegurar os pontos conservacionistas do capítulo sobre meio 

ambiente na Constituição de 1988. 

                                                 
32 ibid., 2007. 
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Na terceira fase, de preparativos para a Rio-92, formaram-se duas coalizões. 

A Frente Nacional de Ação Ecológica rearticulou grupos conservacionistas, enquanto o 

Partido Verde formou o Movimento Pró-Rio 92, de feições socioambientalistas, 

incluindo membros do Partido dos Trabalhadores, grupos comunitários locais, 

movimentos sociais populares e setores do empresariado. Ambas as coalizões fundaram 

em 1990 o Fórum Brasileiro de Organizações Não-Governamentais e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

A composição do fórum evidenciou que as duas linhas contrastantes não 

favoreciam a representação do movimento ambientalista como um todo, sendo 

necessário um acordo em torno de um “frame” comum. Entretanto, diferente das fases 

anteriores, não houve a predominância de um “frame” em detrimento do outro, pelo 

contrário, ambos os “frames” foram repensados e redefinidos da seguinte forma: 

De uma parte, o frame socioambientalista foi matizado, se movendo em 
direção ao conservacionismo. De fato, a noção de desenvolvimento 
sustentável compatibilizou a defesa simultânea de proteção ambiental e de 
desenvolvimento socioeconômico, visando redistribuição de recursos. No 
entanto, embora a dimensão macroeconômica dos problemas ambientais 
tenha permanecido, a ênfase na questão urbana, típica do socioambientalismo 
dos anos 70, se deslocou para as condições de vida de grupos sociais vivendo 
em interação com o ambiente natural no campo ou na floresta. De outra parte, 
o frame conservacionista foi redefinido com a substituição da noção de 
ecossistema pela de biodiversidade. Por meio dela, a proteção do habitat foi 
dilatada para incluir grupos sociais em interação com áreas florestais, desde 
que com estilos de vida de “baixo impacto ambiental”. Os patrimônios 
genético e cultural de comunidades indígenas e de populações tradicionais, 
como grupos extrativistas, se tornaram objetos de preservação ambiental. As 
florestas, tema típico do conservacionismo clássico, foram revalorizadas 
como lócus da biodiversidade. Essa inclusão de dimensões não-urbanas da 
pauta marrom diferenciou esse novo frame da tradição conservacionista. Esse 
duplo processo de matizamento e conciliação gerou, pela primeira vez, 
um frame comum a todo o movimento: o neoconservacionismo. (grifo 
nosso)33 

 

Assim, a configuração do movimento ambientalista desde a Eco-92 não é 

exclusivamente socioambientalista, nem conservacionista, mas uma fusão de ambos, 

fórmula denominada de Neoconservacionismo. 

Rachel Biderman Furriela remete o surgimento do Socioambientalismo à 

década de 1990, resultado da evolução do pensamento ambientalista brasileiro, o qual, 

anteriormente, concentrava esforços nas atividades de conservação e preservação 

ambiental. Os preservacionistas pregavam o isolamento de áreas protegidas, sendo 

contrários a qualquer tipo de presença humana, enquanto os conservacionistas, apesar 

                                                 
33 ibid., 2007, p.138-139. 
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de defenderem também o meio ambiente natural contra as ações destrutivas do homem, 

permitiam o uso eventual de determinadas áreas de forma controlada. Em contraposição 

a tais visões, o ambientalismo foi seguindo um novo rumo, o socioambientalismo, 

buscando “congregar a sustentabilidade dos ecossistemas com a sobrevivência digna das 

populações neles instaladas historicamente”.34  

Para Eduardo Viola, tal corrente surgiu na segunda metade da década de 80 

e permanece até hoje como mais um setor do movimento ambientalista brasileiro, 

composto por organizações não-governamentais, sindicatos e movimentos sociais que, 

apesar de “ter outros objetivos precípuos, incorporam a proteção ambiental como uma 

dimensão relevante de sua atuação”.35 São exemplos o movimento dos atingidos por 

barragens, o movimento dos seringueiros, os movimentos indígenas, alguns setores do 

movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do movimento de mulheres e do 

movimento estudantil, entre outros. Observa o autor: 

Quanto à colocação da problemática ambiental em relação com a justiça 
social, houve grandes mudanças entre 1971 e 1986. No começo da década de 
1970, as associações ambientalistas não tinham nenhuma repercussão entre a 
maioria pobre da população, entre outras razões devido a que os grupos 
ambientalistas defendiam intransigentemente o ambiente, bem acima do nível 
de vida das classes populares. Muito se tinha aprendido a este respeito por 
volta de 1986: um setor significativo dos grupos ambientalistas tinha 
descoberto que a conexão com os setores populares era tarefa crucial; em 
várias cidades industriais, grupos ambientalistas começavam a dialogar sobre 
problemas comuns com os ativistas sindicais (particularmente em áreas 
críticas como Cubatão, Criciúma, Camaçari, etc.); no sul do país o 
movimento dos trabalhadores rurais sem terra aproximava-se dos 
ambientalistas, esboçando-se a palavra de ordem de reforma agrária 
ecológica; os movimentos comunitários pró água e esgoto na periferia das 
cidades recebiam muitas vezes o apoio de grupos ambientalistas; na 
Amazônia, os seringueiros e índios começavam a receber o apoio de algumas 
entidades ambientalistas do Sul-Sudeste.36 

 

Viola reconhece ainda a importância das organizações socioambientalistas – 

juntamente com outros setores do movimento ambientalista - no Congresso Constituinte 

de 1987-88, assim como nas constituintes estaduais em 1988-89, e na elaboração de 

propostas para a Eco-9237.  

                                                 
34 FURRIELA, Rachel Biderman. O movimento ambientalista no Brasil: evolução histórica e o desafio do 
equilíbrio socioambiental. In: RICARDO, Fany (org.). Terras Indígenas e Unidades de Conservação 
da Natureza: o desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, p.64-65. 
35 VIOLA, Eduardo J. O ambientalismo multissetorial  no Brasil para além da Rio-92: o desafio de uma 
estratégia globalista viável. In: VIOLA, Eduardo J.  et al. Meio Ambiente, Desenvolvimento e 
Cidadania: desafios para as Ciências Sociais. 2 ed. São Paulo: Cortez/Editora da UFSC, 1998, p.135. 
36 VIOLA, Eduardo. O movimento ambientalista no Brasil (1971-1991): da denúncia e conscientização 
pública para a institucionalização e o desenvolvimento sustentável. In: GOLDENBERG, Mirian (org.). 
Ecologia, ciência e política. Rio de Janeiro: Revan, 1992, p.60-61. 
37 ibid., 1992, p.64-67.  
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Juliana Santilli não aborda o socioambientalismo propriamente como uma 

vertente do movimento ambientalista, mas considera a sua ascensão um fenômeno 

complexo para o qual convergem também outros movimentos sociais. Semelhante ao 

pensamento de Viola, para ela o Socioambientalismo Brasileiro surgiu na segunda 

metade da década de 1980 a partir de articulações entre o movimento ambientalista e os 

movimentos sociais, consolidando-se nos anos 90, principalmente após a Eco-92. 38  

Santilli analisa o paradigma socioambiental nas esferas política e jurídica.  

Como alguns marcos referenciais do socioambientalismo nacional no campo 

político, ela aponta o surgimento da Aliança dos Povos da Floresta e o Encontro de 

Altamira, realizado em 24 de fevereiro de 1989, na cidade de Altamira, Estado do Pará.  

A Aliança dos Povos da Floresta, formalizada em março de 1989 durante o I 

Encontro dos Povos da Floresta, formada por indígenas, seringueiros – tendo como 

principal líder Chico Mendes - e demais povos tradicionais, lutava pelo 

“reconhecimento oficial e a defesa das terras dessas populações, bem como pela 

implementação de políticas que garantissem sua sobrevivência e sua cultura.”39 

Opondo-se ao modelo predatório de exploração dos recursos naturais, a Aliança 

propunha a criação de reservas extrativistas de baixo impacto ambiental e a demarcação 

de terras indígenas, entre outras reivindicações. Já o Encontro de Altamira exemplifica a 

luta dos povos indígenas da região e de seus parceiros contra a construção da primeira 

barragem do Complexo Hidrelétrico do Xingu, o qual traria prejuízos ao meio ambiente 

e aos índios, que teriam suas terras inundadas. 

No tocante à seara jurídica, até o advento da Carta de 1988, as normas 

ambientais não possuíam um “caráter social”. As primeiras leis ambientais brasileiras 

exprimiam um viés utilitarista dos recursos naturais, trazendo a noção de meio ambiente 

ainda compartimentalizada, tratando separadamente cada aspecto. Datam do período o 

Código de Águas e o primeiro Código Florestal, ambos de 1934, a Lei de Tombamento 

(Decreto-Lei nº 25/37), o novo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e a lei de proteção à 

fauna (Lei nº 5.197/67).  

Na década de 1980 a legislação ambiental encaminhou-se para uma 

orientação conservacionista, voltada para a proteção dos ecossistemas e das formas de 

vida, fortemente influenciada pelas discussões mundiais sobre a relação homem - meio 

                                                 
38 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos – Proteção jurídica à diversidade 
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. 
39 REDE POVOS DA FLORESTA (on line). Aliança dos Povos da Floresta. Disponível em: < 
http://www.redepovosdafloresta.org.br/exibePagina.aspx?pag=8> Acesso em: 12 out. 2010. 
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ambiente, principalmente a Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas, ocorrida 

em Estocolmo, Suécia, 1972, na qual foi criado o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA). São exemplos a Lei nº 6.803/80, que dispõe sobre 

zoneamento industrial, a Lei nº 7.643/87, que proíbe a pesca de cetáceos nas águas 

jurisdicionais brasileiras, entre outras. Merece destaque, porém, a Lei nº 6.938/81, 

diploma que tratou o meio ambiente 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” (art.3º, I), estabelecendo a Política Nacional de Meio Ambiente e 

instituindo o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) com o fito de preservá-

lo.40 

A Constituição Federal de 1988 introduziu o socioambientalismo no 

ordenamento jurídico brasileiro, inaugurando oficialmente o Direito Socioambiental.  

[...] a Constituição estabeleceu as bases de um direito moderno – o direito 
socioambiental, que se caracteriza por um novo paradigma de direitos da 
cidadania, passando pelos direitos individuais e indo muito além. Não se trata 
da soma linear dos direitos sociais e ambientais previstos no ordenamento 
jurídico do país, mas, de um outro conjunto resultante da leitura integrada 
desses direitos, pautada pela tolerância entre os povos e pela busca do 
desenvolvimento comum e sustentável. 

O direito socioambiental parte da constatação de que não há razão de ser em 
conjuntos de direitos isolados e estanques. Não há direito indígena ou de 
quaisquer outros povos se as florestas e os ambientes do planeta em geral 
estiverem totalmente comprometidos; não existe patrimônio cultural sem o 
respeito à diferença das gentes responsáveis pela diversidade e riqueza 
culturais; tão pouco adianta proteger o meio ambiente sem considerar o 
direito das populações que o conformam e são capazes de ajudar a mantê-lo 
protegido. Em outras palavras, não há biodiversidade sem sociodiversidade, 
sendo certo também por outro lado, que a preservação dessa biodiversidade é 
fundamental para as presentes e futuras gerações. O direito socioambiental 
reconhece que as questões sociais e ambientais estão intimamente misturadas 
e as trata nesta dimensão, buscando resolver o presente sem deixar de pensar 
no futuro, tentando vislumbrar alternativas harmônicas para a preservação e o 
desenvolvimento, que permitam gerar parâmetros politicamente sustentáveis 
e bem mais promissores que os atuais em se tratando de solução de 
conflitos.41 

  

Considerando todas estas opiniões, podemos dizer que o 

socioambientalismo é interpretado de várias formas, como um movimento, uma linha de 

pensamento, um “frame”, enfim, o fato é que atualmente as suas idéias basilares 

permeiam a grande maioria dos discursos envolvendo a questão ambiental. 

                                                 
40 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 12 out.2010. 
41 ARAÚJO, Ana Valéria; LEITÃO, Sérgio. Socioambientalismo, Direito Internacional e Soberania. In: 
SILVA, Letícia Borges da; OLIVEIRA, Paulo Celso de (coords). Socioambientalismo: Uma realidade 
– uma homenagem a Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Curitiba: Juruá, 2007, p.28-29. 
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Importante salientar que, no presente trabalho, albergamos a visão de 

Juliana Santilli, compartilhando o entendimento de que o paradigma socioambiental foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro e por isso, a seguir, discorreremos sobre 

as características e princípios do Direito Socioambiental extraídos a partir da 

Constituição de 1988, os quais serão peças essenciais na compreensão da Justiça 

Ambiental. 

 

 

 

3.2. Socioambientalismo na Constituição Federal de 1988 

 

 

A incorporação do paradigma socioambiental à Constituição de 1988 

representa o reconhecimento jurídico do discurso político em vigor na época – e que se 

mantém atual – sobre a necessidade inadiável de buscar soluções aptas a preservar o 

meio ambiente e a conferir um modo de vida digno a todos.  

As discussões mundiais acerca do assunto, ocorridas em inúmeros 

encontros, conferências, congressos, entre outros eventos, bem como a confecção de 

documentos internacionais responsáveis por compilar idéias e princípios norteadores do 

socioambientalismo, influenciaram a elaboração do texto constitucional pátrio, dentre os 

quais destacamos o relatório das Nações Unidas intitulado “Nosso Futuro Comum” ou 

“Relatório Brundtland”, de 1987. O referido relatório firmou o conceito de 

desenvolvimento sustentável, pilar fundamental onde reside a coesão do 

socioambientalismo, agregando a proteção ambiental ao desenvolvimento econômico e 

social. Além do aludido conceito, outras contribuições ali formuladas, tais como o 

direito fundamental ao ambiente sadio, a equidade intergeneracional e as avaliações 

ambientais prévias também estão presentes no texto constitucional. 
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3.2.1 O Socioambientalismo no Capítulo de Meio Ambiente da Constituição Federal 

Brasileira 

 

 

O principal exemplo de socioambientalismo na CF/88 encontra-se no Título 

VIII, Da Ordem Social, Capítulo VI, art.225, que cuida do Meio Ambiente. Reza o 

caput do dispositivo que 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. 

 

Do dispositivo extraímos alguns apontamentos importantes para a 

compreensão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a definição de 

bem ambiental e o dever de protegê-lo em benefício das presentes e futuras gerações. 

A expressão “meio ambiente” designa tudo aquilo que nos circunda. Como 

vimos, a Lei nº 6.938/81 define o meio ambiente 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”. Embora tal definição seja válida e tenha sido 

recepcionada pela CF/88, não podemos deixar de observar que a mesma é reducionista 

por considerar apenas os elementos naturais na conceituação de meio ambiente. 

Acerca do conceito de meio ambiente, consigna Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo que “o legislador optou por trazer um conceito jurídico indeterminado, a fim de 

criar um espaço positivo de incidência da norma”42. Assim, com o intuito de abranger 

os aspectos mais significativos do meio ambiente indispensáveis à sadia qualidade de 

vida, o autor propõe a seguinte classificação: meio ambiente natural, meio ambiente 

artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. A separação por aspectos 

é apenas didática, pois o meio ambiente é um sistema, um todo complexo, ademais essa 

classificação tem a vantagem de “facilitar a identificação da atividade degradante e do 

bem imediatamente agredido”. 43 

O meio ambiente natural compõe-se dos elementos da biosfera, do ar, das 

águas, do solo, da fauna e da flora, enquanto o artificial relaciona-se diretamente com o 

conceito de cidade, compreendendo o chamado espaço urbano construído (edificações e 

                                                 
42 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.19. 
43 ibid., 2009, p.20. 
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equipamentos públicos, como os serviços de esgoto e de abastecimento de água, energia 

elétrica, entre outros).  

O meio ambiente cultural corresponde ao patrimônio cultural retratado no 

art.216 da CF/88 nos seguintes termos: 

Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Por meio da proteção ao patrimônio cultural, a Constituição alberga o 

multiculturalismo intrínseco à sociedade brasileira, atribuindo importância tanto aos 

bens imateriais –incisos I, II e III, como as danças, músicas, contos, culinária, 

artesanato, técnicas agrícolas, de caça e pesca, entre outros, de conhecimento das 

populações indígenas, quilombolas, sertanejas, enfim, dos diversos grupos componentes 

da nação– quanto aos materiais – incisos IV e V. 

A concepção abrangente adotada pela Constituição foi a de que não é 
possível compreender os bens culturais sem considerar os valores neles 
investidos e o que representam – a sua dimensão imaterial -, e, da mesma 
forma, não se pode entender a dinâmica do patrimônio imaterial sem o 
conhecimento da cultura material que lhe dá suporte. 44 

 

Finalmente, o meio ambiente do trabalho, tutelado no art.200, VIII da 

CF/88, indica o lugar onde as pessoas desenvolvem suas atividades laborais, no qual 

devem ser proporcionadas condições de saúde e segurança para o trabalhador, conforme 

preleciona o art.7º, XXII daquela Magna Carta, ou, nos dizeres de Antônio Silveira R. 

dos Santos, “o conjunto de fatores físicos, climáticos ou qualquer outro que interligados, 

ou não, estão presentes e envolvem o local de trabalho da pessoa”. Acrescenta o autor 

que 

[...] o homem passou a integrar plenamente o meio ambiente no caminho para 
o desenvolvimento sustentável preconizado pela nova ordem ambiental 
mundial; conseqüência disto é a consideração de que o meio ambiente do 
trabalho também faz parte do conceito mais amplo de ambiente, de forma que 

                                                 
44 SANTILLI, op.cit., 2005, p.78. 
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deve ser considerado como bem a ser protegido pelas legislações para que o 
trabalhador possa usufruir de uma melhor qualidade de vida.45 

 

Portanto, a Constituição de 1988 ampliou o leque de bens ambientais 

objetos de tutela jurídica pelo Estado, essenciais à sadia qualidade de vida dos cidadãos 

brasileiros, sendo, por isso, de uso comum do povo ou, como leciona a moderna 

doutrina ambiental, bens de interesse público independentemente da titularidade – 

pública ou privada. Importante salientar que a previsão dessa peculiar espécie de bens é 

explicada pela natureza coletiva do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o qual envolve, além de interesses individuais, os anseios de todos 

enquanto uma comunidade. Trata-se de um direito metaindividual, difuso, coletivo, 

enfim, um verdadeiro “direito de solidariedade”. 

Um direito de solidariedade significa não só a predominância do interesse 
coletivo (aqui em seu sentido mais amplo) sobre o interesse individual – 
quando, por exemplo, estatui que o ambiente ecologicamente equilibrado é 
um direito de todos – mas, também, a existência de uma responsabilidade que 
é solidária ao Poder Público e à própria coletividade sobre o bem (o 
ambiente) a ser protegido, garantindo, tanto ao Estado como à sociedade 
instrumentos adequados para tornar eficaz essa proteção.46 

 

A preservação e a defesa do meio ambiente cabem ao Poder Público e à 

coletividade, convergindo, para tanto, dois princípios: o da obrigatoriedade da 

intervenção do Poder Público e o da participação democrática e da transparência na 

gestão dos recursos ambientais.  

Pelo princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público temos 

que é dever do Estado agir, em todas as suas esferas, em defesa do meio ambiente, 

observando as diretrizes da política ambiental, promovendo, por exemplo, as práticas 

arroladas no §1º do art.225: 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;    
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

                                                 
45 SANTOS, Antônio Silveira R. dos. Meio ambiente do trabalho: considerações . Jus Navigandi, 
Teresina, ano 4, n. 45, set. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1202>. 
Acesso em: 16 out. 2010. 
46 MELO, João Alfredo Telles. O Direito Ambiental Pós-Eco 92. In: MARTINS, Helena (org.). Direito 
Ambiental, luta social e ecossocialismo; artigos acadêmicos e escritos militantes. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha, 2010, p.114. 
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IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. 

 

A defesa do meio ambiente compreende a prevenção, a apuração e a 

reparação dos danos ambientais. Nesse bojo, encontramos o princípio do poluidor-

pagador, segundo o qual os agentes de atividades potencialmente poluidoras devem 

garantir os instrumentos necessários para prevenir os danos que seus empreendimentos 

podem causar, bem como reparar tais danos quando ocorridos, nos moldes do princípio 

da responsabilidade constante no §3º do mesmo dispositivo: “As condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados”.  

O princípio da participação democrática e da transparência na gestão dos 

recursos ambientais preconiza a atuação da sociedade na proteção do meio ambiente, 

posto que a mesma ocupa as posições de co-responsável pelo patrimônio ambiental e de 

destinatária do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estando a tutela do 

meio ambiente associada à tutela da dignidade humana e da qualidade de vida. Existem 

vários meios previstos no ordenamento jurídico para que a população, seja por iniciativa 

individual ou através de grupos organizados, acompanhe o desenrolar das políticas 

socioambientais, o trabalho dos órgãos competentes por implementá-las e toda e 

qualquer ação que diga respeito ao meio ambiente. No capítulo constitucional ora 

comentado temos a publicidade dos estudos prévios de impacto ambiental para a 

instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental e 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino, objetivando a promoção de uma 

consciência ecológica coletiva (art.225, §1º, IV e VI, retro).  

Outros exemplos que consagram a participação da sociedade em sede 

ambiental podem ser identificados no art.5º, LXXIII, CF/88 e no art.5º, V, Lei nº 

7.347/85, com a possibilidade de propositura de ação popular e de ação civil pública, 

respectivamente; e nas Resoluções nº 1/86 e 9/87 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), com a disciplina de audiências públicas nos procedimentos de 
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licenciamento ambiental tendo por finalidade apresentar o relatório de impacto 

ambiental da obra ou atividade e recolher dos presentes críticas e sugestões; tais 

audiências não são de realização obrigatória, elas podem ser requisitadas pelo órgão 

ambiental responsável pela licença, quando este julgar necessário, pelo Ministério 

Público ou pelos cidadãos. Havendo o requerimento da audiência, a sua não realização 

torna eventual licença concedida inválida.47 A ocorrência de audiência pública é 

importante principalmente para que as comunidades impactadas por projetos de grande 

magnitude possam ser ouvidas. 

A participação significa ainda que o conhecimento das comunidades locais 

sobre o ambiente em que vivem deve ser considerado na elaboração das políticas 

públicas ambientais e que estas mesmas políticas promoverão a repartição justa dos 

recursos ambientais e das riquezas por eles geradas, pois, sob a égide do novo 

paradigma socioambiental, a redução da pobreza e das desigualdades sociais é tão 

importante quanto a preservação ecológica.48 

Institui a parte final do caput do art.225 a tarefa de zelar pelo meio ambiente 

para as presentes e futuras gerações. Trata-se do princípio da equidade 

intergeneracional, o qual parte do reconhecimento do direito das gerações que ainda 

existirão de usufruírem dos recursos ambientais tanto quanto as já existentes, 

significando dizer que se impõe a todos a obrigação de substituir planos de produção e 

de consumo orientados pelo imediatismo por ações que conciliem a preservação e o uso 

de tais recursos a longo prazo. 

Os princípios mencionados podem ser retratados no princípio do 

desenvolvimento sustentável, pois a Constituição veio disciplinar, em suma, uma 

maneira racional de lidar com o meio ambiente, a fim de que as próximas gerações 

também nele possam buscar o essencial à manutenção da vida. Assim, estabelece a nova 

ordem constitucional um “pacto socioambiental”49 entre Poder Público e sociedade, de 

preservar o meio ambiente e de fiscalizar as atividades humanas que possam degradá-lo, 

visando a construção dessa sustentabilidade. 

                                                 
47 BRASIL. Resolução nº 9 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, de 3 de dezembro de 1987. 
Disponível em: < 
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/federal/resolucoes/1987_Res_CONAMA_9.pdf>  
Acesso em: 20 out.2010. 
48 SANTILLI, op.cit., 2005, p.34-35.  
49 FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental de direito e o princípio da solidariedade como seu 
marco jurídico-constitucional . Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1669, 26 jan. 2008. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10887>. Acesso em: 20 out. 2010. 
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Já a partir da década de 1960, principalmente na Europa ocidental, as 

chamadas “externalidades” dos processos produtivos, ou seja, os resultados nefastos 

causados pela industrialização, como a poluição das águas, do ar e do solo, o efeito 

estufa e a destruição da camada de ozônio, vinham sendo discutidas com bastante 

freqüência pela mídia, pelos Estados, pelos organismos internacionais e pela opinião 

pública em geral.50 

Em 1972 com a divulgação do relatório “Limites do Crescimento: um 

Relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o Dilema da Humanidade”, elaborado 

pelo Clube de Roma, um grupo multidisciplinar envolvendo estudiosos de vários países, 

e a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 

Estocolmo alertaram para os limites do crescimento econômico diante da esgotabilidade 

dos recursos ambientais. 

Em 1983 formou-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), composta por vinte e um países-membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e presidida pela Primeira Ministra da Noruega, 

Gro Brundtland, com o objetivo de analisar a crise ambiental no mundo.  

O trabalho da CMMAD, concluído em 1987, originou o relatório “Nosso 

Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, no qual consta uma proposta de 

desenvolvimento que perdura até hoje, denominado de “desenvolvimento sustentável”, 

cuja definição clássica designa um modelo que permita a satisfação das necessidades 

das atuais gerações sem comprometer a possibilidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades, aliando proteção ambiental, desenvolvimento 

econômico e social. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, o documento sugere 

medidas como a limitação do crescimento populacional, a diminuição do consumo de 

energia, o uso de fontes energéticas renováveis, a preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas nacionais e os supranacionais como a Antártica e os oceanos, o fim das 

guerras e a implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU.51 

A ONU organizou ainda outras reuniões, como a Conferência das Nações 

Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro, 1992, a 

                                                 
50 MUNIZ, Lenir Moraes; SANT’ANA JÚNIOR, Horácio Antunes de. Desenvolvimento sustentável: 
uma discussão crítica sobre a proposta de busca da sustentabilidade global. In: SANT’ANA JÚNIOR, 
Horácio Antunes de. Ecos dos conflitos socioambientais: a RESEX de Tauá-Mirim. São Luís: Edufma, 
2009, p.256-257. 
51 ibid., 2009, p.262. 



42 
 

“Eco-92” e a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, 

África do Sul, em 2002, também conhecida como “Rio +10”. 

A Eco-92 é considerada um marco na história do ambientalismo 

internacional e nacional, pois a partir daí a questão ambiental ganhou grande 

visibilidade e o desenvolvimento sustentável foi reconhecido como um princípio. 

Durante a conferência foram assinados alguns documentos importantes para o Direito 

Ambiental Internacional, como a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Agenda 21. Quanto à 

Rio +10, apesar ter resultado em uma declaração para o desenvolvimento sustentável e 

em um plano de implementação com metas relacionadas ao acesso à água tratada, 

saneamento, recuperação de estoques pesqueiros, gerenciamento de resíduos tóxicos e 

uso de fontes alternativas de energia, afirma Juliana Santilli que 

O sentimento geral das organizações ambientalistas é de que não houve 
nenhum avanço em relação aos documentos assinados durante a Eco-92, e o 
Plano de Implementação é vago, com metas genéricas e ambíguas, e sem a 
previsão de cronogramas e compromissos globais efetivos para a 
implementação dos acordos assinados durante a Cúpula da Terra (a Eco-92). 
Os grandes “vilões” apontados como responsáveis pelo fracasso das 
negociações durante a Rio +10 foram os países do grupo conhecido como 
Juscanz (Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia).52 

 

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável convencionado desde o 

Relatório Brundtland tem influenciado as legislações e as ações governamentais de 

vários países, como o Brasil, e os documentos internacionais. Embora pareça ser 

unânime e inquestionável, aludido conceito tem sido alvo de críticas, como a suscitada 

por Jean-Pierre Leroy. 

O ponto central da crítica de Leroy é a apropriação do meio ambiente pelo 

homem, o qual entende ser dono e não parte do meio em que vive. Essa visão gera 

distorções como a justificação da dominação econômica do meio ambiente com o 

pretexto de o mercado ser o único capaz de solucionar a crise ambiental do planeta, 

através do emprego de técnicas aptas a poupar os recursos materiais e da colaboração de 

todos os países. Logo, para ele, o termo vem sendo utilizado para designar o 

instrumento legitimador do desenvolvimentismo e do economicismo e não para 

representar a real necessidade de uma nova ética planetária em prol da proteção 

ambiental e da redução das desigualdades sociais e o que é mais grave: o meio ambiente 

é transformado em um negócio do capitalismo. Ademais, a ideologia do 

                                                 
52 SANTILLI, op.cit., 2005, p.49-51. 
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desenvolvimentismo propaga outras ilusões além dessa – de que apenas o mercado pode 

salvar o meio ambiente -, como a de que há apenas um caminho, um único modelo de 

desenvolvimento e de que todas as nações são igualmente responsáveis, pois toda a 

humanidade está destruindo o planeta, olvidando o fato de que umas consomem mais 

recursos naturais e causam mais poluição e degradação que outras. Sintetiza o autor: 

Tanto o desenvolvimento que conhecemos quanto o desenvolvimento 
sustentável como hoje está proposto são frutos da apropriação do mundo 
material por parte de uma minoria que conseguiu impor a sua vontade ao 
conjunto da humanidade. Ela atrela e subordina a sustentabilidade 
exclusivamente ao mercado e à ideologia que o sustenta, pois isso serve a 
seus interesses. Mas se uma classe impõe a sua vontade, outros segmentos da 
sociedade podem recusar-se a acatá-la. Podem nadar contra a corrente, 
criticar esses valores e ver de outra forma o seu futuro. Dessa maneira, a 
sustentabilidade sai do campo estritamente econômico e pode ser entendida 
como o processo pelo qual as sociedades administram suas condições 
materiais, redefinindo os princípios éticos e sociopolíticos que orientam a 
distribuição de seus recursos ambientais. (grifos do autor)53 

 

O pensamento de Leroy investiga o conteúdo do desenvolvimento 

sustentável proposto pelos países desenvolvidos, aduzindo que esse conceito tem sido 

usado para justificar o avanço do mercado sobre o meio ambiente, aplicando-lhe uma 

lógica quantitativa cujo principal – senão o único - objetivo é poupar o maior número de 

recursos naturais possível para poder continuar produzindo, ao invés de problematizar 

questões como a concentração dos benefícios do desenvolvimento nas mãos de uma 

minoria privilegiada, a exploração do homem pelo homem, a destinação da maior carga 

da poluição e demais riscos provenientes da atividade industrial – as chamadas 

externalidades – aos mais pobres e, sobretudo, a apropriação do meio ambiente pelo 

homem sob os ditames do sistema capitalista que determina o que, para que e para quem 

se produz. Todos esses fatores geram um quadro de injustiça socioambiental – sim, 

porque não somente o direito ao meio ambiente está sendo violado, mas uma série de 

direitos relacionados à saúde, ao trabalho e demais aspectos da dignidade da pessoa 

humana – difícil de reverter. A crença no dogma de que o desenvolvimento sustentável 

proporciona proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social torna-se cada 

vez mais alvo de incerteza.  

No mesmo sentido de Leroy está Herculano, para quem a discussão sobre 

desenvolvimento tem ficado restrita à economia, enquanto, na realidade, a mesma é 

                                                 
53 LEROY, Jean-Pierre et al. Tudo ao mesmo tempo agora: desenvolvimento, sustentabilidade, 
democracia: o que isso tem a ver com você? 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p.18. 
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apenas um instrumento que deve estar sempre subordinado às questões éticas. Afirma a 

autora que 

[...] os ambientalistas se queixam de que o conceito de “desenvolvimento 
sustentável”, que consideram como um conceito deles, venha sendo 
erroneamente invertido e reinterpretado como uma estratégia de expansão do 
mercado e do lucro, perdendo seu significado original de mudanças na 
estrutura de produção e consumo, nova ética do comportamento humano e 
recuperação do primado dos interesses sociais coletivos.54 

 

Cada grupo social estabelece uma relação própria com o meio ambiente, 

sendo certo que o ambiente exerce um papel determinante no desenvolvimento da 

sociedade e que os sistemas culturais definem a utilização dos recursos naturais55 e, 

como assinala Henri Acselrad , apenas quando reconhecermos a diversidade 

sociocultural e enfrentarmos os conflitos causados pelas tensões existentes entre as 

diferentes formas de apropriação, uso e significação do mundo material, teremos 

políticas ambientais dotadas de efetividade e de legitimidade democrática. Portanto, o 

desafio atual é lidar com essa disputa pelo controle do acesso e da exploração dos 

recursos ambientais.56  

[...] na perspectiva das ciências sociais críticas, não é possível separar a 
sociedade e seu meio ambiente, pois trata-se de pensar um mundo material 
socializado e dotado de significados. Os objetos que constituem o “ambiente” 
não são redutíveis a meras quantidades de matéria e energia pois eles são 
culturais e históricos: os rios para as comunidades indígenas não apresentam 
o mesmo sentido que para as empresas geradoras de hidroeletricidade; a 
diversidade biológica cultivada pelos pequenos produtores não traduz a 
mesma lógica que a biodiversidade valorizada pelos capitais biotecnológicos 
etc. [...] Assim é que no processo de sua reprodução, as sociedades se 
confrontem a diferentes projetos de uso e significação de seus recursos 
ambientais. Ou seja, o uso destes recursos é, como sublinhava Georgescu-
Roegen, sujeito a conflitos entre distintos projetos, sentidos e fins. Vista de 
tal perspectiva, a questão ambiental é intrinsecamente conflitiva, embora este 
caráter nem sempre seja reconhecido no debate público.57  

 

Talvez seja o momento de avaliar se o conceito de desenvolvimento 

sustentável está pronto e acabado ou se está em construção e, ainda, se o mesmo exclui 

outros modelos de desenvolvimento, redirecionando o debate para caminhos mais 

condizentes com a justiça social. 

                                                 
54 HERCULANO, S.C apud MUNIZ, Lenir Moraes; SANT’ANA JÚNIOR, Horácio Antunes de., op.cit., 
2009, p.272. 
55 MÓRAN, Emilio F. O homem e o ambiente: uma história. In: MÓRAN, Emilio F. Ecologia humana 
das populações da Amazônia. Petrópolis: Vozes, 1990, p.37-55. 
56 ACSELRAD, Henri. As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais. In: ACSELRAD, Henri 
(org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Fundação Heinrich Böll, 2004, 
p.13-35. 
57 ACSELRAD, Henri. Conflitos Ambientais – a atualidade do objeto. In: ACSELRAD, Henri (org.), 
op.cit., 2004, p.8. 
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3.2.2 O Socioambientalismo em outros dispositivos constitucionais 

 

 

Conforme dissemos anteriormente, além de um capítulo específico 

destinado ao meio ambiente, o texto constitucional está repleto de dispositivos cujo 

conteúdo expressa os princípios socioambientais como os arts.20 a 24, 26 e 30, os quais 

tratam dos bens e das competências da União, dos Estados e dos Municípios. 

Dentre as funções institucionais do Ministério Público encontra-se a de 

promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e 

social e do meio ambiente (art.129, III). 

Enumera o art.170 os princípios gerais da atividade econômica, os quais 

destacamos a função social da propriedade, a defesa do meio ambiente e a redução das 

desigualdades regionais e sociais (incisos III, VI e VII).  

A função social da propriedade, garantida no art.5º, XXIII, está prevista 

também nos capítulos referentes à Política Urbana e à Política Agrícola, consistindo em 

limitação à faculdade que o proprietário tem de usar, gozar e dispor da coisa, pois, 

apesar de constituir direito individual, a propriedade enquanto bem ambiental é de 

interesse público e deve ceder aos anseios da coletividade. Dispõe o Código Civil no 

art.1.228, §1º o seguinte: 

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas.58 

 

O art.182, §2º do capítulo de Política Urbana ordena que a propriedade 

urbana cumpra a sua função social, sendo esta atendida quando estiver de acordo com o 

plano diretor, lei municipal de organização da cidade. Complementa o art.1º, parágrafo 

único da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que a propriedade urbana deve ser 

usada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 

do equilíbrio ambiental.59 

                                                 
58 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 21 out. 2010. 
59 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso em: 21 out. 2010. 
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Por seu turno, o art.186 regula o perfazimento da função social da 

propriedade rural, segundo critérios estabelecidos em lei, através da união de quatro 

requisitos, quais sejam: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada 

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das 

disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-

estar dos proprietários e dos trabalhadores.  

No art.193 encontramos o seguinte: “A ordem social tem como base o 

primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”. O bem-estar e a 

justiça sociais enquanto objetivos da ordem social buscam atender à dignidade da 

pessoa humana, fundamento do nosso Estado Democrático de Direito, consubstanciado 

no art.1º, III da Constituição Federal. 

Os arts.200, VIII e 216 remetem à proteção do meio ambiente do trabalho e 

cultural, respectivamente. 

Finalmente, não poderíamos deixar de fazer referência ao art.231, o qual 

garante aos índios o reconhecimento de sua cultura e de suas terras tradicionalmente 

ocupadas, bem como o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes, estando aqui o meio ambiente protegido tanto em relação aos 

elementos naturais quanto aos culturais. 

Observamos, assim, que a questão socioambiental está arraigada no 

ordenamento brasileiro, irradiando-se da Constituição Federal para a legislação 

infraconstitucional dos mais variados ramos do Direito, como demonstram alguns 

exemplos citados aqui, configurando outro princípio do direito socioambiental, o da 

ubiqüidade, segundo o qual o meio ambiente deve ser tratado de forma transversal em 

todas as demais vertentes jurídicas e políticas públicas, pois, como vimos, não há como 

pensar o social e o ambiental separadamente.  

 

 

3.3 Justiça Ambiental: mais uma faceta do Socioambientalismo 

 

 

Vimos que o meio ambiente constitui um espaço disputado material e 

ideologicamente e que as estratégias adotadas para lidar com a questão ambiental até 
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hoje não foram capazes de implantar um modelo de desenvolvimento - ou de 

sustentabilidade, como sugerem alguns estudiosos – eficaz para proteger os recursos 

ambientais, nem para garantir qualidade de vida à humanidade e a distribuição 

equitativa destes recursos e das riquezas deles decorrentes. Apontamos também um 

grave problema gerado pelas atividades produtivas: a desigualdade ambiental, manifesta 

tanto pela proteção ambiental desigual quanto pelo acesso desigual aos recursos 

ambientais, ocasionando a destinação desproporcional dos riscos ambientais, 

concentrando-os nos países “periféricos” e, dentro destes, nas comunidades mais 

pobres. 

A desigualdade ambiental, seja em termos de proteção desigual como de 
acesso desigual demonstra que o que está em jogo não é a sustentabilidade 
dos recursos e do meio ambiente mas sim, as formas sociais de apropriação, 
do uso e mau uso destes recursos e do ambiente acabando por evidenciar a 
co-relação direta dos mecanismos de produção da desigualdade social com os 
mecanismos de produção das desigualdades ambientais. Neste sentido, a 
pobreza não é um fenômeno na natureza das coisas. É um produto dos 
processos sociais, ela não é um estado, mas um efeito, fruto de um 
processo social. E, desta forma, a desigualdade ambiental nada mais é do 
que uma distribuição desigual das partes de um meio ambiente 
injustamente dividido, onde a desigualdade social e de poder é o cerne da 
degradação ambiental. Por esta razão, não há que se falar em enfrentar 
a crise ambiental sem promoção da justiça social. (grifos nossos)60 

 

A emergência do paradigma socioambiental no Brasil deve-se à ação de 

muitos movimentos sociais, os quais buscam uma nova maneira de lidar com as 

questões sociais e ambientais, a fim de reverter este quadro de injustiça social. Embora 

o socioambientalismo não represente o único fator capaz de, efetivamente, provocar 

uma mudança no tratamento da questão ambiental, trazendo para o seu campo os 

problemas sociais, que é a sua proposta, ele favorece a crítica ao modo como as relações 

homem-meio ambiente são desenvolvidas e, nesse sentido, as suas idéias influenciam os 

vários atores sociais. 

 Atualmente, em nosso país, cresce um Movimento pela Justiça Ambiental, 

o qual atua baseado nas idéias socioambientalistas, lutando por justiça social e 

ambiental, de forma que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seja 

assegurado a todos, evitando-se que determinada parcela da população sofra mais 

intensamente com a ameaça ou a lesão daquele direito em virtude de sua 

vulnerabilidade econômica ou social. 
                                                 
60 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; COPETTI, Camila. Justiça ambiental e sustentabilidade 
para todos: em busca da harmonia entre homem e meio ambiente. Disponível em: 
<http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/08_justicia_ambiental_y_sostenibilidad.html> Acesso em: 21 
nov.2010. 
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4 Justiça Ambiental: conceito, princípios e lutas 

 

 

Baseado no ideário difundido pelo Socioambientalismo surgiu o movimento 

da Justiça Ambiental, o qual ampliou o debate da questão ambiental para além da 

proteção e do racionamento dos recursos naturais, chegando a questionar a lógica do 

modelo de desenvolvimento empreendido na sociedade moderna, apontando-o como o 

principal elemento gerador de degradação ambiental e de injustiça social. 

A noção de Justiça Ambiental remonta aos Estados Unidos, firmando-se 

como movimento organizado através da articulação entre as lutas por direitos civis dos 

negros e por proteção ambiental, cujo ponto de partida foi o caso de Warren County, 

onde a comunidade estava sendo assolada pelo perigo trazido com a instalação de um 

depósito de resíduos perigosos. O movimento cresceu e expandiu-se para outros países, 

inclusive para o Brasil, associando à degradação ambiental outros temas além da 

preocupação com resíduos tóxicos, como segurança no trabalho, moradia e participação 

da comunidade na elaboração de políticas públicas. 

No presente capítulo, exporemos o conceito e as características da Justiça 

Ambiental, bem como o histórico, os princípios e as estratégias orientadores de sua 

atuação enquanto movimento social, buscando contextualizá-la à realidade brasileira. 

 

 

4.1 Origens do Movimento pela Justiça Ambiental e sua inserção no Brasil 

 

 

O Movimento pela Justiça Ambiental surgiu nos Estados Unidos, a partir de 

duas experiências entre o final da década de 70 e início de 80, quais sejam, o caso de 

Love Canal e o de Warren County (Condado de Warren), como desdobramento do 

debate acerca da contaminação química de locais de moradia e trabalho e da disposição 

indevida de lixo tóxico e perigoso iniciado no final da década de 60.61 

A primeira envolve uma comunidade de famílias de classe média baixa 

habitante de uma área na cidade de Niagara Falls, estado de Nova York, conhecida 

                                                 
61 ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental – ação coletiva e estratégias argumentativas. In: ACSELRAD, 
Henry; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto (orgs.). Justiça Ambiental e Cidadania. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p.25. 
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como Love Canal – em homenagem ao idealizador da obra, Willian T. Love - que, ao 

descobrir estar instalada sobre um aterro de resíduos tóxicos, passou a lutar por 

indenizações, tratamento médico e pelo direito à informação sobre a sua realidade local.  

Naquela região foi iniciada, em 1892, a construção de um grande canal para 

unir as partes alta e baixa do rio Niágara que, no entanto, foi abandonada em 1920. 

Em 1942 o terreno foi adquirido em hasta pública pela Hooker Chemical 

and Plastics Corporation, transformando-o em um depósito de lixo tóxico da empresa. 

Além da Hooker, a cidade de Niágara e o Exército norte-americano já haviam utilizado 

o canal para despejos. Estudos comprovam que mais de vinte e uma mil toneladas de 

resíduos tóxicos foram despejadas ali entre 1942 e 1953.62  

Em 1953, após preencher todo o canal com lixo tóxico e soterrá-lo, a 

empresa resolveu vendê-lo para a câmara de Educação de Niagara Falls pelo preço 

simbólico de 1 (um) dólar. No contrato de venda os proprietários cientificavam a 

existência de substâncias perigosas, bem como inscreviam uma cláusula que eximia a 

empresa de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados. Inobstante tal 

alerta, o local foi sendo urbanizado na década de 50, sendo em 1955 construída uma 

escola primária, originando, assim, a comunidade de Love Canal, cujos moradores 

permaneceram desinformados sobre a real situação do lugar. 

Em 1978 os moradores fundaram a Love Canal Homeowners Association, 

LCHA (Associação de Proprietários de Casas de Love Canal), com o objetivo de 

denunciar os efeitos causados pela poluição: o contato com o solo provocava 

queimaduras, as árvores morriam, doenças como leucemia, problemas respiratórios e 

renais, abortos espontâneos e anomalias em recém-nascidos eram cada vez mais 

comuns. Transformado em números, o caso torna-se ainda mais alarmante: 56% de 

nascimentos de crianças com algum tipo de deficiência em um período de cinco anos; as 

chances de abortos espontâneos estavam entre 50 a 70%; houve um aumento de doenças 

do sistema nervoso - epilepsia, colapsos nervosos, tentativas de suicídio, hiperatividade 

infantil.63 

No mesmo ano de sua criação, a LCHA começou a pressionar o Poder 

Público, exigindo providências. Em junho, o Departamento de Saúde do Estado de Nova 

                                                 
62 COSTA, Carlos Nunes da apud CHAGAS, Gabriela Costa de Oliveira. Fundamentos Constitucionais 
para as reivindicações do Movimento pela Justiça Ambiental, no Brasil. Fortaleza, UFC, 2008, 85p. 
Monografia (Graduação em Direito). Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, 2008, p.18. 
63 HERCULANO, Selene. Justiça Ambiental: de Love Canal à Cidade dos Meninos, em uma perspectiva 
comparada. UFF, São Paulo, 2001. Disponível em: 
<http://www.uff.br/lacta/publicacoes/justicaambiental.htm>. Acesso em: 17 nov.2010. 
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York promoveu uma audiência publica no auditório de uma escola da comunidade, 

ocasião na qual autoridades aconselharam os moradores a não comer nada que estivesse 

plantado na área e a não descer aos seus porões.  Em agosto, em novo encontro na 

cidade de Albany, o Departamento de Saúde recomendou a evacuação temporária das 

mulheres grávidas e das crianças de menos de dois anos de idade, em função das provas 

de abortos espontâneos e do nascimento de crianças defeituosas em duzentas e trinta e 

nove famílias.64 Ainda naquele mês, o governo realocou definitivamente as famílias e 

comprou suas casas. Em 1980 a área foi declarada emergencial em virtude de um estudo 

realizado pela Environmental Protection Agency, (Agência de Proteção Ambiental, 

órgão ambiental federal norte-americano), sendo assinada uma lei de evacuação 

permanente do local. Expõe Selene Herculano a repercussão de Love Canal: 

 

Em decorrência de Love Canal e de outros casos (leucemia infantil em 
Woburn, Massachusetts; más-formações congênitas em San José, Califórnia; 
ocorrência de crianças sem cérebro em Bornwsville, Texas, câncer 
pancreático e cânceres no sistema nervoso nas crianças vizinhas à fábrica da 
Kodak, em Rochester, estado de Nova York) e da existência de cerca de 30 
mil depósitos químicos - dados de 1980 -, o Estado norte-americano criou, a 
partir daquela década, uma nova legislação ambiental federal: um 
superfundo, para indenização aos atingidos e para a recuperação ambiental 
das localidades (clean-up funds); uma lei que garante o direito da vizinhança 
conhecer o que nela está ou será instalado - The Community Right-to-know 
Act; bem como um programa de financiamento aos cidadãos para que 
possam contratar assessoria técnica especializada. Em 1997 o presidente 
Clinton baixou uma ordem, intitulada "Protection of Children from 
Environmental Health Risks and Safety Risks", tornando de alta prioridade os 
estudos sobre os riscos ambientais e de saúde que afetam 
desproporcionalmente as crianças.65   

 

Os militantes da LCHA formaram o Center for Health, Environment and 

Justice (Centro por Saúde, Meio Ambiente e Justiça), “que hoje opera no apoio a 

movimentos comunitários que enfrentam problemas similares”.66 

Muito embora Love Canal seja um evento importante para a formação do 

Movimento pela Justiça Ambiental, os doutrinadores costumam enfatizar Warren 

County como o seu ponto de partida. Ocorre que a questão da raça é determinante na 

história dos Estados Unidos, marcada pela opressão dos negros, pelo racismo, e o 

                                                 
64 ibid., 2001. 
65 ibid., 2001. 
66 HERCULANO, Selene. Resenhando o debate sobre Justiça Ambiental: produção teórica, breve acervo 
de casos e criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. UFF, Curitiba, 2002. Disponível em: < 
http://www.professores.uff.br/seleneherculano/publicacoes/resenhando-debate-justica-ambiental.htm >. 
Acesso em: 18 nov.2010. 
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evento relaciona justamente a poluição por substâncias tóxicas à discriminação sofrida 

pela população negra norte-americana, conforme passamos a narrar. 

Em 1978 a empresa Ward Transfer Company começou a despejar 

clandestinamente uma grande quantidade de policloreto de bifenila (PCB), depositando-

o em valas nos acostamentos das rodovias do Estado da Carolina do Norte. Após quatro 

anos de despejos indevidos, cerca de trezentos e trinta e seis quilômetros de terras 

estavam poluídas, totalizando um volume superior a trinta mil e quinhentos metros 

cúbicos, configurando o maior derramamento da substância já registrado nos Estados 

Unidos.67 

Quando a ação da empresa foi descoberta, o governo prendeu os 

responsáveis e elaborou um plano emergencial para a recuperação da área, 

determinando a construção de um aterro onde seria armazenado o solo contaminado. O 

local escolhido foi Afton, condado de Warren, comunidade majoritariamente negra, a 

qual respondeu à notícia com uma série de protestos. Os moradores temiam a 

proliferação de problemas de saúde e a queda do preço de seus imóveis, em breve 

próximos a um aterro.68 O movimento foi crescendo até que, em 1982, uma grande 

manifestação levou a mais de quinhentas prisões.  

O acontecimento repercutiu para além das fronteiras daquele condado, 

revelando ao restante dos Estados Unidos e ao mundo que a luta por direitos civis dos 

afro-americanos incluía também a justiça ambiental, demonstrando que o ocorrido em 

Afton não constituía um exemplo isolado, mas apenas uma amostra do descaso vivido 

por comunidades negras do país. De fato, alguns estudos realizados nos anos seguintes 

davam conta da injustiça generalizada: em 1983 o U.S General Accounting Office 

(Escritório de Contabilidade Geral dos Estados Unidos) divulgou que 75% dos aterros 

comerciais de resíduos perigosos da Região 4 (que compreende os estados de Alabama, 

Florida, Georgia, Kentucky, Mississipi, Carolinas do Norte e do Sul e Tennesse, no 

Sudeste dos Estados Unidos) estavam sitos em comunidades afro-americanas, embora 

estas correspondessem a apenas 20% da população da região; em 1987 a United Church 

of Christ Commission for Racial Justice (Comissão para a Justiça Racial da Igreja 

Unida de Cristo) produziu o Toxic Wastes and Race in the United States (Resíduos 

                                                 
67 FROTA, Henrique Botelho. Acesso a terra e injustiça ambiental em Fortaleza/CE: a constituição 
de áreas socioambientalmente vulneráveis na bacia do rio Maranguapinho. Fortaleza, UFC, 2009. 
146p. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, da Universidade Federal do Ceará, 2009, p.18. 
68 ibid., 2009, p.18.  
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tóxicos e Raça nos Estados Unidos), primeiro estudo nacional sobre o assunto no qual a 

raça foi identificada como o fator  mais importante na escolha de onde os depósitos de 

resíduos tóxicos eram instalados; e, em 1992, a EPA publicou o relatório Environmental 

Equity: Reducing Risks for All Communities (Equidade ambiental: reduzindo riscos para 

todas as comunidades), examinando os riscos ambientais para as “comunidades de 

cor”.69 

Em 1991, com a realização, em Washington, da I Conferência Nacional de 

Lideranças Ambientais de Pessoas de Cor, o movimento pela justiça ambiental nasceu 

de fato, ampliando as discussões para além das preocupações relativas a resíduos 

perigosos, passando a incluir também aquelas relativas à saúde, ao saneamento, ao uso 

do solo, à segurança no trabalho, à moradia e, principalmente, à participação da 

comunidade na elaboração de políticas públicas. Ali estiveram reunidas mais de mil 

lideranças, representando cerca de quinze países, entre eles Chile, México, Gana, 

Nigéria e Brasil, os quais, ao final da conferência, em 27 de setembro, apresentaram os 

dezessete princípios da justiça ambiental que passariam a nortear a sua atuação e a de 

todos aqueles interessados em compor esse movimento. Conforme leciona Bullard,  

[...] o que foi iniciado como uma luta baseada em comunidades locais e 
frequentemente isoladas contra agentes tóxicos e assentamento de instalações 
perigosas, floresceu em direção a um movimento multitemático, multiétnico 
e multirregional.70 

 

No Brasil, as discussões acerca da justiça ambiental não são recentes, pois, 

na verdade, conquanto essa noção entre nós seja nova, a busca por soluções para a dupla 

violação de direitos humanos (sociais e ambientais) está na pauta de movimentos sociais 

há muito tempo. Tomemos como exemplos as lutas travadas por movimentos que 

citamos no capítulo anterior sobre a formação do Socioambientalismo Brasileiro: o 

movimento dos atingidos por barragens, o movimento dos seringueiros, os movimentos 

indígenas, entre outros.  

[...] se é verdade que o conceito de justiça ambiental nasceu nos Estados 
Unidos, pode-se dizer que o conteúdo deste tipo de conflito sócio-ambiental 
possui uma dimensão bem mais universal. Existe no Brasil, por exemplo, um 
conjunto de ações e movimentos sociais que estiveram desde há muito 
envolvidos em lutas por “justiça ambiental”, mesmo que não tenham 
recorrido ao uso dessa expressão. É o caso do movimento dos atingidos por 
barragens, dos movimentos de resistência de trabalhadores extrativistas, 
como os seringueiros no Acre e as quebradeiras de babaçu no Maranhão, 

                                                 
69 BULLARD, Robert. Enfrentando o racismo ambiental no século XXI. In: ACSELRAD, Henry; 
HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto (orgs.). Justiça Ambiental e Cidadania. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2004, p.45-47. 
70 BULLARD, op.cit., 2004, p.45.  
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contra o avanço das relações capitalistas nas fronteiras florestais e de 
inúmeras ações locais contra a contaminação e a degradação dos espaços de 
vida e trabalho nos bairros e regiões pobres e marginalizados. No caso do 
Brasil, portanto, o potencial político do movimento pela justiça ambiental é 
enorme. O país é extremamente injusto em termos de distribuição de renda e 
acesso aos recursos naturais. Sua elite governante tem sido especialmente 
egoísta e insensível, defendendo de todas as formas os seus interesses e 
lucros imediatos, inclusive lançando mão da ilegalidade e da violência. O 
sentido de cidadania e de direitos, por outro lado, ainda encontra um espaço 
relativamente pequeno na nossa sociedade, apesar da luta de tantos 
movimentos e pessoas em favor de um país mais justo e decente. Tudo isso 
se reflete no campo ambiental. O desprezo pelo espaço comum e pelo meio 
ambiente se confunde com o desprezo pelas pessoas e comunidades. Os 
vazamentos e acidentes na indústria petrolífera e química, a morte de rios, 
lagos e baías, as doenças e mortes causadas pelo uso de agrotóxicos e outros 
poluentes, a expulsão das comunidades tradicionais pela destruição dos seus 
locais de vida e trabalho, tudo isso, e muito mais, configura uma situação 
constante de injustiça socioambiental no Brasil. Uma situação que vai além 
da problemática de localização de depósitos de rejeitos químicos e de 
incineradores da experiência norte-americana.71 

 

Apenas em 2001, com a criação de uma rede, a justiça ambiental surge 

enquanto movimento organizado, contribuindo para uma melhor sistematização das 

lutas brasileiras na medida em que adota pilares teóricos comuns e propõe uma ação 

conjunta. Logo, 

[...] o termo Justiça Ambiental é um conceito aglutinador e mobilizador, por 
integrar as dimensões ambiental, social e ética da sustentabilidade e do 
desenvolvimento, freqüentemente dissociados nos discursos e nas práticas. 
Tal conceito contribui para reverter a fragmentação e o isolamento de vários 
movimentos sociais frente aos processos de globalização e restruturação 
produtiva que provocam perda de soberania, desemprego, precarização do 
trabalho e fragilização do movimento sindical e social como um todo. Justiça 
ambiental, mais que uma expressão do campo do direito, assume-se 
como campo de reflexão, mobilização e bandeira de luta de diversos 
sujeitos e entidades, como sindicatos, associações de moradores, grupos de 
afetados por diversos riscos (como as barragens e várias substâncias 
químicas), ambientalistas e cientistas. (grifos nossos)72 

 

A divulgação da temática foi iniciada aqui em junho de 1992, quando 

traduções em inglês e espanhol dos princípios da justiça ambiental provenientes da I 

Conferência Nacional de Lideranças Ambientais de Pessoas de Cor circularam entre os 

participantes da Conferência da Terra, no Rio de Janeiro.  
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Em junho de 1998, representantes de algumas redes do Movimento pela 

Justiça Ambiental dos EUA participaram de um encontro no campus da Praia Vermelha 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no qual compartilharam suas 

experiências com pesquisadores brasileiros73. Depois, em 2000, veio a produção teórica 

nacional com a coleção “Sindicalismo e Justiça Ambiental” publicada pela Central 

Única dos Trabalhadores (CUT/RJ) feita em conjunto com o Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE), o Instituto de Pesquisas e Planejamento 

Urbano (IPPUR- UFRJ) e apoio da Fundação Heinrich Böll. A obra examina o papel 

dos trabalhadores na defesa do meio ambiente urbano, enfatizando a sua natureza 

coletiva e criticando o modelo de desenvolvimento vigente. No mesmo ano, o sociólogo 

Paulo Roberto Martins apresentou um estudo sobre a institucionalização da luta pela 

justiça ambiental nos sindicatos.74 

A conseqüência lógica de tais eventos foi a instituição da Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental (RBJA) em setembro de 2001 durante o Colóquio Internacional sobre 

Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania, em Niterói-RJ. A RBJA constitui articulação 

bastante ativa, envolvendo-se frequentemente em campanhas e atos como, em 2003, 

quando se posicionou contra a transferência de resíduos tóxicos de São Paulo para a 

Bahia, onde a legislação é mais permissiva quanto à incineração daquelas substâncias 

ou em 2004, quando questionou a Petrobrás sobre a exploração de petróleo no Parque 

Nacional Yasuni e no território indígena Huaorani, no Equador, pois, como no Brasil 

não é permitida tal atividade em áreas desta espécie, a empresa desviou suas intenções 

para um país cuja regulamentação é menos rigorosa.75 

Além das atuações supracitadas, pertinente frisar a elaboração do Mapa da 

Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, divulgado em março desse ano, como resultado 

de pesquisa realizada durante quatro anos pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e 

pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), com o apoio 

do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. 

O documento consiste na disposição de duzentos e noventa e sete casos de populações e 

grupos atingidos em seus territórios por projetos e políticas baseadas no modelo de 

desenvolvimento atualmente empreendido, considerado prejudicial por tais populações, 

por movimentos sociais e ambientalistas parceiros. 
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Em consonância com os princípios da justiça ambiental, o Mapa busca 
sistematizar e socializar informações disponíveis, dando visibilidade às 
denúncias apresentadas pelas comunidades e organizações parceiras. [...] 
Com isso, esperamos contribuir para o monitoramento de ações e de projetos 
que enfrentem situações de injustiças ambientais e problemas de saúde em 
diferentes territórios e populações das cidades, campos e florestas, sem 
esquecer as zonas costeiras. Este trabalho tem por respaldo a Constituição da 
República Federativa do Brasil, em especial seus artigos 1º inciso III e artigo 
5º, os quais estão diretamente relacionados à missão institucional da 
FIOCRUZ no tocante à defesa da dignidade humana e do direito à vida, à 
liberdade e à igualdade.76 

 
 
 
 
 
4.2 Conceito 

 

 

A Environmental Protection Agency dos EUA define justiça ambiental 

como: 

    

O tratamento justo e o significativo envolvimento de todas as pessoas, 
independentemente de raça, cor, nacionalidade ou rendimento, no 
desenvolvimento, implementação e cumprimento de leis, regulamentações e 
políticas públicas ambientais. Tratamento justo significa que nenhum grupo 
de pessoas, incluindo grupos raciais, étnicos e socioeconômicos devem arcar 
com um peso desproporcional das conseqüências ambientais negativas 
resultantes de operações comerciais, industriais ou municipais ou da 
execução de políticas públicas e programas federais, estaduais, locais e 
tribais.77 

 
Já no Manifesto de lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental 

consta um enunciado tanto para a justiça ambiental quanto para a injustiça ambiental, 

entendendo o Movimento que são conceitos complementares e que por isso devem ser 

interpretados em conjunto. Vejamos: 

 

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 
desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos 
grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros 
operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Por justiça ambiental, 
ao contrário, designamos o conjunto de princípios e práticas que: 
a - asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, 
suporte uma parcela desproporcional das conseqüências ambientais negativas 
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de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas federais, 
estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas; 
b - asseguram acesso justo e eqüitativo, direto e indireto, aos recursos 
ambientais do país; 
c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos 
recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de 
riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na 
definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito; 
d - favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 
sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de 
modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização 
do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. 

 
 

4.2.1 Racismo Ambiental 

 

 

O vocábulo racismo designa uma forma de pensar a sociedade de modo a 

considerar determinada raça superior às demais. O raciocínio de raças aplicado à 

humanidade  demonstra-se inadequado, uma vez que, comprovadamente, não existem 

“raças humanas”, mas grupos sociais ou etnias com características distintas. Sobre o 

assunto já se manifestou a Unesco (órgão da Organização das Nações Unidas 

responsável por fomentar a educação, a ciência e a cultura) em diversas ocasiões, a 

exemplo da Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, de 27 de novembro de 

1978.78 O fato é que, embora superada a teoria segundo a qual a humanidade seria 

dividida em raças, a idéia por ela sustentada gerou, na prática social, uma hierarquia 

intelectual e cultural entre os homens, ocasionando a discriminação. 

Transpondo esse raciocínio para a lógica da justiça ambiental, temos o 

racismo ambiental, expressão que designa as injustiças sociais e ambientais geradas por 

práticas que, embora não tenham uma intenção discriminatória, ocasionam a negação de 

direitos humanos a grupos sociais vulnerabilizados do ponto de vista sócio-econômico.  

Em outras palavras, o racismo ambiental revela-se quando a maior carga dos 

danos ambientais recai sobre a população de baixa renda, sobre os índios e demais 

povos tradicionais, sobre aqueles que vivem em áreas de risco, enfim, quando as 

desigualdades sociais acarretam desigualdades ambientais.  

A expressão foi utilizada pela primeira vez pelo Reverendo Benjamin 

Chavis para denominar a destinação, intencional ou não, de rejeitos perigosos às 
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comunidades negras, em decorrência do estudo Toxic Wastes and Race in the United 

States (Resíduos tóxicos e Raça nos Estados Unidos), de 1987, no qual a raça foi 

identificada como o fator mais importante na escolha de locais para a instalação de 

depósitos de resíduos tóxicos. Atualmente, o termo foi ressignificado, deixando o foco 

de ser a cor da pele para abranger a discriminação sofrida pelos diversos grupos 

componentes de uma sociedade.  

 

 

4.3 Princípios 

 

 

Como vimos, ao final da I Conferência Nacional de Lideranças Ambientais 

de Pessoas de Cor (Washington, 1991), os conferencistas apresentaram uma declaração 

contendo os dezessete princípios da Justiça Ambiental. Henri Acserlrad, Cecília 

Campello do Amaral Mello e Gustavo das Neves Bezerra sintetizam tais princípios em 

quatro, quais sejam, “poluição tóxica para ninguém”, “por um outro modelo de 

desenvolvimento”, “por uma transição justa” e “por políticas ambientais 

democraticamente instituídas”.79 

“Poluição tóxica para ninguém” constitui o principal lema do movimento 

pela justiça ambiental e diz respeito ao caráter solidário da sua luta, visto pregar a 

formação de uma rede global de resistência à injustiça ambiental ao invés de ser 

favorável ao deslocamento espacial e à exportação da poluição, afinal, não há como 

solucionar as opressões vividas por determinadas comunidades em detrimento de outras, 

é preciso denunciar os mecanismos e políticas causadores de desigualdades 

socioambientais. Apesar de a denominação deste princípio remontar às origens do 

movimento nos Estados Unidos, seu conteúdo é universal e, por esse motivo, pode ser 

tomado como referência para a atuação de todas as redes e entidades que acreditam na 

justiça ambiental no mundo. 

“Por um novo modelo de desenvolvimento”, corolário do princípio acima 

disposto, propugna a resistência aos atuais padrões de produção e consumo, propondo a 

reformulação do modelo de desenvolvimento econômico e social vigente, evitando que 

populações destituídas de recursos econômicos e políticos venham a sofrer mais 
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intensamente com os efeitos da degradação ambiental, ou seja, a injustiça ambiental. 

Parafraseando Enrique Leff, o ideal seria equacionar uma nova ordem social que 

reconheça o limite do crescimento econômico como condição de sustentabilidade, 

chegando-se a uma racionalidade produtiva formada a partir da cosmovisão de todos os 

grupos de cidadãos.80 Nesse contexto, a transformação do modelo de desenvolvimento é 

um processo gradual, que requer uma “transição justa” de modo que a luta contra a 

poluição “não destrua o emprego dos trabalhadores das indústrias poluentes ou penalize 

as populações dos países menos industrializados para onde as transnacionais tenderiam 

a transferir suas “fábricas sujas””.81 

O princípio das políticas ambientais democraticamente instituídas firma-se 

no pressuposto de que a participação política do povo é condição imprescindível para 

conter o poderio dos agentes econômicos causadores de impactos ambientais, pois, 

como explicam Acselrad, Mello e Bezerra, 

A democratização dos processos decisórios implicaria o pleno envolvimento 
informado das comunidades e organizações sociais de base nas decisões 
acerca da alocação de empreendimentos, sejam eles de infra-estrutura, 
produtivos ou de descarte de substâncias, supondo-se sempre, portanto, a 
socialização integral das consultas e das informações sobre os riscos que 
estes empreendimentos geram.82 

 

O movimento brasileiro também formulou princípios, os quais adaptam as 

discussões da justiça ambiental à realidade brasileira. Vejamos seus preceitos 

sucintamente:  

1 ― os recursos ambientais como bens coletivos, para o presente e para o 
futuro, cujos modos de apropriação e gestão devem ser objeto de debate 
público e de controle social; 
2 ― os direitos das populações do campo e da cidade a uma proteção 
ambiental equânime contra a discriminação sócio-territorial e a desigualdade 
ambiental; 
3 ― garantias à saúde coletiva, através do acesso equânime aos recursos 
ambientais, de sua preservação, e do combate à poluição, à degradação 
ambiental, à contaminação e à intoxicação química ― que atingem 
especialmente as populações que vivem e trabalham nas áreas de influência 
dos empreendimentos industriais e agrícolas; 
4 ― os direitos dos atingidos pelas mudanças climáticas, exigindo que as 
políticas de mitigação e adaptação priorizem a assistência aos grupos 
diretamente afetados; 
5 ― a valorização das diferentes formas de viver e produzir nos territórios, 
reconhecendo a contribuição que grupos indígenas, comunidades 
tradicionais, agroextrativistas e agricultores familiares dão à conservação dos 
ecossistemas; 
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6 ― o direito a ambientes culturalmente específicos às comunidades 
tradicionais, 
7 ― a alteração radical do atual padrão de produção e de consumo.83 

 
 

4.4 Estratégias 

 

 

Recorremos novamente às explanações de Acselrad, Mello e Bezerra para 

mencionar algumas estratégias de atuação do Movimento destacadas pelos autores84, 

vez que tais estratégias acabam por revelar mais características da justiça ambiental e 

nos ajudam a compreender melhor o tema. São elas: produção de conhecimento próprio; 

pressão pela aplicação universal das leis; pressão pelo aperfeiçoamento da legislação de 

proteção ambiental; pressão por novas racionalidades no exercício do poder estatal; 

introdução de procedimentos de avaliação de equidade ambiental; ação direta; e difusão 

espacial. 

A produção de conhecimento próprio é um traço presente desde a origem do 

movimento nos Estados Unidos, quando pesquisas deram início à formação de um 

suporte teórico para as reivindicações das comunidades atingidas por rejeitos tóxicos. 

Posteriormente, naquele país, os estudos voltaram-se principalmente para o binômio 

poluição-raça. No Brasil, o marco teórico foi a coleção “Sindicalismo e Justiça 

Ambiental”, no ano de 2000, ocorrendo a partir de então a proliferação da produção 

nacional.  

O desenvolvimento de conhecimento próprio reveste-se de uma dupla 

função: tanto contribui para a compreensão do fenômeno da injustiça ambiental quanto 

auxilia a estruturar os objetivos do Movimento. Ademais, funciona como estratégia de 

resistência no campo teórico em resposta à utilização do conhecimento científico pelos 

agentes econômicos – empresas, organizações internacionais e até mesmo o Estado, 

quando explora diretamente atividade econômica- para comumente justificar o avanço 

desmedido do mercado sobre o meio ambiente. 

A pressão pela aplicação universal das leis e pelo aperfeiçoamento da 

legislação de proteção ambiental exprime a preocupação do Movimento não com a 
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inexistência, mas com a má operação das normas jurídicas protecionistas do meio 

ambiente, as quais, muitas vezes, apesar de conter instrumentos avançados não são 

observadas na prática. De modo contrário, ou seja, quando a legislação é permissiva, há 

um risco de aumento da degradação ambiental no espaço de incidência de tal legislação, 

agravando-se quando ocorre o “deslocamento geográfico” ou a “exportação” da 

injustiça ambiental de onde as leis são mais rigorosas para estes lugares onde são mais 

brandas. 

Sobre a pressão por novas racionalidades no exercício do poder estatal, 

esclarecem os autores: 

Um dos principais desafios do Movimento tem sido, definitivamente, o de 
alterar a “cultura” das entidades públicas responsáveis pela intervenção 
estatal sobre o meio ambiente, que se caracterizam por terem um padrão de 
intervenção tecnicista e a posteriori, pouco sensível às variáveis sociais e 
culturais do gerenciamento do risco ambiental. [...] Graças à pressão, aos 
poucos vem se obtendo desses órgãos a adoção do “princípio da precaução” 
como lógica de atuação, confrontando a antiga mentalidade legitimista de se 
conceder licenças tacitamente e com base em percepções de risco alheias aos 
moradores das circunvizinhanças dos empreendimentos.85 

 
A introdução de procedimentos de avaliação de equidade ambiental 

contrapõe-se aos tradicionais estudos de impacto ambiental, a exemplo do EIA/RIMA 

(Estudo de impacto ambiental/Relatório de impacto ambiental) previsto na legislação 

brasileira, os quais procedem com a separação do meio ambiente de suas dimensões 

sociopolíticas e culturais, o que acaba gerando a ocultação de injustiças ambientais 

contidas em determinadas situações. Desse modo, o Movimento busca métodos 

alternativos de avaliação, como recentemente, no Brasil, com a elaboração do Mapa da 

Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, documento que considerou a opinião de 

estudiosos e a visão das populações atingidas sobre os efeitos sócio-ambientais de obras 

e projetos em suas vidas. 

A ação direta é uma forma de ativismo que usa métodos imediatos para 

produzir mudanças desejáveis ou impedir práticas indesejáveis na sociedade, em 

oposição a meios indiretos, tais como a eleição de representantes políticos e o recurso 

ao sistema jurídico. Protestos constantes, greves, bloqueio de estradas e boicotes são 

alguns exemplos de ação direta.  

A difusão espacial é estratégia de internacionalização do Movimento com 

vista a construir uma rede global de resistência, diretamente ligada ao princípio 

“poluição para ninguém”, evitando, assim, que a injustiça ambiental seja “exportada” 

                                                 
85 ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, op.cit., 2009, p.33. 
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para áreas pobres, onde as normas ambientais são brandas justamente para atrair 

investimentos.



 
 

5 A efetivação dos direitos indígenas no Brasil sob a ótica da Justiça Ambiental 

 

 

Apesar dos avanços no plano normativo advindos com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a concretização dos seus direitos é um desafio constante 

enfrentado pelos povos indígenas do Brasil. Ademais, estudos recentes comprovam que as 

comunidades indígenas são afetadas pelo racismo ambiental, fato que interfere no seu modo 

tradicional de vida e no gozo dos seus direitos específicos. 

No presente capítulo, exploraremos essa relação entre a problemática da 

efetivação dos direitos indígenas e a injustiça ambiental (racismo ambiental), tecendo algumas 

reflexões acerca da contribuição da Justiça Ambiental no debate da efetivação dos direitos 

indígenas no Brasil. 

 

 

5.1 A efetividade das normas jurídicas 

 

 

Antes de avançarmos em nosso percurso de analisar a efetivação dos direitos 

indígenas, precisamos definir o conceito de efetividade de direitos. 

A efetividade está relacionada à eficácia das normas, a qual distingue-se em 

jurídica e social.86 A eficácia jurídica consiste na possibilidade de aplicação da norma ao caso 

concreto, com a consequente geração dos efeitos que lhes são inerentes, ou seja, a eficácia em 

sua acepção jurídica diz respeito à executoriedade da norma. Por sua vez, a eficácia social 

refere-se à obediência fática da norma, à sua real observância pela sociedade, confundindo-se 

com a efetividade. Nas lições de Luís Roberto Barroso: 

A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de 
sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos 
legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser 
normativo e o ser da realidade social. (grifo original)87 

 

Logo, este é o sentido atribuído à efetividade em nosso trabalho, o de eficácia 

social, vez que o debate da efetivação dos direitos indígenas abrange a visão da sociedade, dos 

                                                 
86 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004, p.227. 
87 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas - limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 9 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.82-83. 



63 
 

Movimentos Indígena, Indigenista e pela Justiça Ambiental, e não somente dos órgãos dos 

Poderes Executivo e Judiciário ou do Ministério Público. Interessante notar  

[...] a importância da mobilização da sociedade civil em torno da reivindicação de 
seus interesses, fazendo nascer um país que tem vida própria fora do oficialismo, da 
estatalidade tantas vezes opressiva. Tem-se, assim, uma primeira faceta do controle 
da efetividade do Direito, por via informal, não institucionalizada, de natureza 
essencialmente política e social. Por intermédio da atuação dos diferentes 
organismos da sociedade civil, articulam-se, muitas vezes, poderosos instrumentos 
para a exigência do cumprimento da Constituição e das leis, bem como para a 
conformação da atuação do Poder Público ao sentimento coletivo.88 

 

 

5.2 Os desafios da efetivação dos direitos indígenas no Brasil 

 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou novos parâmetros para a compreensão 

dos direitos indígenas, abandonando o caráter integracionista ou assimilacionista das 

legislações anteriores e reconhecendo o direito à diferença, o direito do índio de ser índio e de 

viver de acordo com seus costumes, tradições e organização social, assegurando, ainda, o 

direito à terra e ao usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela 

existentes. 

Muito embora a Constituição tenha representado um avanço no tocante ao 

tratamento dispensado a estes povos, a efetivação dos direitos nela inseridos é pauta 

desafiadora do Movimento Indígena. Tomando a problemática das terras como exemplo, 

principal reivindicação do Movimento Indígena na atualidade, o constituinte originário 

estabeleceu o prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Magna Carta, para a conclusão 

da demarcação das terras indígenas e, transcorridos mais de vinte anos, o que se verifica é a 

morosidade nos processos demarcatórios, fato que ameaça a posse indígena. Conforme 

informação extraída do sítio oficial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI): 

A superfície das 488 terras indígenas, cujos processos de demarcação estão 
minimamente na fase "DELIMITADA", é de 105.673.003 hectares, perfazendo 
12,41% do total do território brasileiro. Outras 123 terras ainda estão por serem 
identificadas, não sendo suas possíveis superfícies somadas ao total indicado. 
Registra-se, ainda, que há várias referências a terras presumivelmente ocupadas por 
índios e que estão por serem pesquisadas, no sentido de se definir se são ou não 
indígenas.89 

  

                                                 
88 ibid, 2009, p.126. 
89 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). As terras indígenas – situação atual. Disponível em: 
<http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 23 de nov.2010. 
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Ademais, demarcação não é sinônimo de efetivação do direito à terra, posto que o 

objetivo da proteção constitucional é garantir a posse indígena das terras tradicionalmente 

ocupadas, a qual é reconhecida antes mesmo de a terra ser demarcada, fundada nos direitos 

originários. Ainda que finalizada a demarcação, a União continua na obrigação de garantir a 

posse e o usufruto indígenas. 

Agravando esse quadro, pesquisas comprovam que grande parte das comunidades 

indígenas, além de negados os seus direitos específicos, são vítimas de racismo ambiental, ou 

seja, são prejudicadas pela destinação de uma parcela desproporcional dos efeitos da 

degradação ambiental, que os atinge mais intensamente em comparação a outros grupos 

sociais. Dos duzentos e noventa e sete casos registrados no Mapa da Injustiça Ambiental e 

Saúde no Brasil, noventa e cinco afetam comunidades indígenas em todas as regiões do país, 

envolvendo os mais variados interesses, como o agronegócio, o turismo internacional, a 

exploração de camarão em viveiros (carcinicultura), as plantações de monoculturas 

(principalmente a soja), a pesca ilegal, o transporte ilegal de madeira, o tráfico de animais e a 

construção de estradas, barragens e hidrelétricas. Tais empreendimentos causam a alteração 

no ciclo reprodutivo da fauna, desmatamentos, queimadas, mudanças climáticas, poluição 

atmosférica, poluição dos recursos hídricos, poluição do solo, poluição sonora e alagamentos 

da vegetação nativa. Além dos danos à saúde, está ocorrendo a alteração no regime tradicional 

de uso e ocupação da terra, pois os índios estão perdendo as suas fontes de recursos naturais, 

seja por causa da poluição ou pela invasão de seus territórios.90 

Assim, à luta pela efetivação de direitos tradicionais dos povos indígenas – 

principalmente a terra – soma-se a luta contra as iniqüidades ambientais, uma vez que os 

efeitos da degradação ambiental impossibilitam a efetivação e o gozo dos direitos à saúde, à 

posse de suas terras, ao usufruto de seus recursos e, sobretudo, à diferença, tendo em vista que 

o seu modo tradicional de viver é gradativamente modificado. 

 

 

5.3 Contribuições da Justiça Ambiental no debate da efetivação dos direitos indígenas  

 

 

Nos presente trabalho buscamos, à luz do pensamento da Justiça Ambiental, 

refletir  sobre a relação entre direitos ambientais, direitos indígenas e justiça social.  

                                                 
90 CONFLITO AMBIENTAL. Mapa da Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Disponível em: < 
http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php>. Acesso em: 18 nov.2010. 
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A Justiça Ambiental consiste em uma rede global de resistência à injustiça 

ambiental, a qual busca evidenciar que o acesso ao meio ambiente sadio é condição de 

promoção da justiça social. Entretanto, o modelo de desenvolvimento vigente tem se 

mostrado incompatível com a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

também com a qualidade de vida das pessoas, seja pelos efeitos danosos da degradação 

ambiental, pela obstrução do acesso de parte da população aos recursos ambientais ou pela 

concentração das riquezas geradas pela exploração do meio ambiente nas mãos de uma 

minoria privilegiada. Assim, faz-se necessário repensar a relação dos homens entre si e destes 

com o meio ambiente. 

No que diz respeito à questão indígena no Brasil, vimos que está intrinsecamente 

relacionada à questão ambiental, que as ações que afetam o meio ambiente repercutem 

negativamente na vida das comunidades indígenas ocasionando o racismo ambiental. Por isso, 

a justiça ambiental tornou-se, em nosso entendimento, um dos pressupostos para a 

concretização dos direitos indígenas, para a sua plenitude, para a efetividade da proteção 

constitucional à identidade étnica indígena.  

Assim, sustentamos que o ideário da Justiça Ambiental agrega pelo menos dois 

elementos novos ao debate da efetivação dos direitos indígenas: o papel dos índios na 

construção de uma racionalidade ambiental e o direito à vida digna em um ambiente sadio. 

 

 

5.3.1 Índios: atores da construção de uma racionalidade ambiental 

 

 

Podemos afirmar que a proposta do Movimento pela Justiça Ambiental consiste 

em conclamar outros Movimentos Sociais com vistas a formar uma rede global de resistência 

à injustiça socioambiental, bem como a pensar um modelo alternativo de desenvolvimento ou 

de sustentabilidade que realmente imponha limite ao crescimento econômico e à degradação 

ambiental por ele causada. 

A modernidade é regida por uma racionalidade econômica ou capitalista, que 

molda “as diversas esferas do corpo social: os padrões tecnológicos, as práticas de produção, 

a organização burocrática e os aparelhos ideológicos do Estado”91, a qual tem gerado danos ao 

meio ambiente e às pessoas. Bem observa Marcuse: 

                                                 
91 LEFF, op.cit., 2001, p.133. 
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No desenvolvimento da racionalidade capitalista, a irracionalidade se converte em 
razão: razão como desenvolvimento frenético da produtividade, como conquista da 
natureza, como incremento da riqueza de bens; mas irracional, porque a alta 
produção, o domínio da natureza e a riqueza social se convertem em forças 
destrutivas. (grifo original)92  

 

Em contraposição a este status quo e em encontro à proposta da Justiça 

Ambiental, o intelectual Enrique Leff sustenta a tese da racionalidade ambiental a fim de 

orientar o processo de transição para um modelo de desenvolvimento sustentável.93 

A racionalidade ambiental configura-se como o sistema complexo de ideologias, 

valores, práticas, comportamentos e ações construído através da visão integrada dos diversos 

grupos de uma sociedade e da conciliação de seus objetivos comuns, manifestando-se em 

quatro esferas de racionalidade: substantiva, teórica, instrumental e cultural. 

A racionalidade ambiental substantiva corresponde aos valores ou princípios 

éticos que fundamentam o novo projeto de desenvolvimento, os quais, para o autor, podem 

ser assim resumidos: 

1) fomentar o pleno desenvolvimento das capacidades (produtivas, afetivas e 
intelectuais) de todo ser humano, satisfazer suas necessidades básicas e melhorar sua 
qualidade de vida; 
2) preservar a diversidade biológica do planeta e respeitar a identidade cultural de 
cada povo; 
3) conservar e potenciar as bases ecológicas de sustentabilidade do sistema de 
recursos naturais como condição para um desenvolvimento sustentável; 
4) preservar o patrimônio dos recursos naturais e culturais – inclusive do saber 
autóctone e das práticas tradicionais das comunidades – por seus valores intrínsecos  
e culturais, e não só por seu valor no mercado; 
5) arraigar o pensamento da complexidade em novas formas de organização social e 
produtiva, integrando processos de diferentes ordens de materialidade e 
racionalidade; 
6) construir formas alternativas de desenvolvimento a partir do potencial ambiental 
de cada região – do sistema complexo de recursos ecológicos, tecnológicos e 
culturais – e das identidades étnicas de cada população; 
7) distribuir a riqueza, a renda e o poder, através da descentralização econômica, da 
gestão participativa e da distribuição democrática dos recursos ambientais de cada 
região; 
8) atender às necessidades e aspirações da população, a partir de seus próprios 
interesses e contextos culturais; 
9) erradicar a pobreza e a guerra, estabelecendo meios pacíficos para dirimir os 
conflitos ambientais; 
10) fortalecer os direitos de autonomia cultural, a capacidade de autogestão de 
recursos naturais e a autodeterminação tecnológica dos povos.94 

 

O eixo do quadro valorativo apresentado acima é o ser humano, considerando-se 

as suas necessidades e especificidades de acordo com o grupo social a que pertence. Parte, 

portanto, do pressuposto de que a racionalidade ambiental comporta uma série de realidades 

                                                 
92 MARCUSE apud LEFF, op.cit., 2001, p.136. 
93 LEFF, op.cit., 2001, p.133-144. 
94 LEFF, op.cit., 2001, p.138-139. 
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culturais, irredutíveis a uma lógica única, homogênea e, por conseguinte, a construção de um 

novo modelo de desenvolvimento deve estar respaldada em uma concepção plural, ou seja, 

nele estão contidos modelos de desenvolvimento. 

A racionalidade ambiental teórica origina-se da sistematização dos valores 

informados pela racionalidade substantiva, servindo de base para a formulação de uma teoria 

crítica da produção e do desenvolvimento sustentável.   

A racionalidade ambiental instrumental consiste na forma pela qual os valores da 

dimensão substantiva serão incorporados à dinâmica produtiva e social: indicadores do 

potencial ambiental, do desenvolvimento humano e da qualidade de vida; métodos de 

avaliação de impacto ambiental; tecnologias “limpas”; e ordenamentos jurídicos, apenas para 

citar alguns exemplos. Também são considerados instrumentos as estratégias de mobilização 

dos movimentos sociais para “promover as mudanças políticas e sociais que permitam a 

emergência e operatividade desta racionalidade ambiental”.95 

Por fim, a racionalidade cultural é formada pelo conjunto de organizações sociais 

e identidades culturais, as quais devem ser respeitadas e contempladas no processo de 

construção de uma racionalidade ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

Em suma, o processo de transição para um novo modelo de desenvolvimento 

tanto representa a resistência dos diversos atores sociais à racionalidade econômica quanto a 

tentativa de criar um racionalidade mais justa para todas as populações, a racionalidade 

ambiental. E, neste processo, incluem-se as comunidades indígenas, com visões sobre como 

reger suas próprias vidas e suas relações com o ambiente, as quais não devem ser vistas como 

entraves ao desenvolvimento, senão como dimensões do mesmo. 

O ano de 1992 marcou também os quinhentos anos da conquista dos povos da 
América Latina, da colonização cultural e da apropriação capitalista do território que 
fora o habitat dos povos pré-hispânicos, das culturas meso-americanas e andinas. A 
emancipação dos povos indígenas aparece como um dos fatos políticos mais 
relevantes do fim do século. Eles foram conquistando espaços políticos para 
legitimar seus direitos a seus territórios étnicos; suas línguas e costumes; sua 
dignidade, sua autonomia e seus direitos de cidadania. Está se forjando uma nova 
consciência dos povos indígenas sobre seus direitos de autogerir os recursos 
naturais e o entorno ecológico onde se desenvolveram suas culturas. (grifos 
nossos)96  

 

Os índios são, portanto, atores sociais importantes na construção de uma 

racionalidade ambiental pautada no diálogo intercultural e no respeito à diferença, bem como 

na mobilização pela concretização desta racionalidade. 

                                                 
95 LEFF, op.cit., 2001, p.141. 
96 LEFF, op.cit., 2001, p.21-22.  
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5.3.2 O direito à vida digna em um ambiente sadio 

 

 

Os direitos indígenas assegurados nos planos constitucional e infraconstitucional 

baseiam-se na dignidade da pessoa humana, valor fundamental perseguido pelo Estado 

Democrático de Direito Brasileiro. A proteção da dignidade humana corresponde à tutela da 

diferença e das especificidades das populações indígenas, mantidas as suas tradições, 

costumes, usos e organização social. 

O desenvolvimento da pesquisa permite-nos concluir que a identidade étnica 

indígena só será livremente exercida, individual e coletivamente, em um ambiente 

ecologicamente equilibrado, vez que o meio ambiente, conforme preceituado na Constituição 

Federal, é bem essencial à sadia qualidade de vida e, por isso, direitos indígenas e direitos 

ambientais mantêm uma estreita relação de dependência. 

Assim, a efetivação dos direitos indígenas pensada no contexto da Justiça 

Ambiental requer, em nosso entendimento, um ambiente equilibrado e o acesso aos recursos 

ambientais, pois é preciso mais que demarcar para garantir o direito à terra; é preciso mais que 

construir uma escola ou um posto de saúde para garantir os direito à educação diferenciada e à 

saúde; é necessário garantir o direito à vida digna em um ambiente sadio. 

 



69 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco importante na 

mudança da interpretação dos direitos dos povos indígenas, tendo em vista a renúncia 

ao caráter integracionista observado nos preceitos normativos anteriores, os quais 

insistiam na inferiorização do índio, considerando-o um indivíduo em caráter 

transitório, que logo seria integrado à “comunhão nacional”. De modo diverso, a Magna 

Carta assegurou-lhes o direito à diferença, o direito de viver de acordo com as suas 

especificidades sócio-culturais, garantindo seus usos, costumes, tradições e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.  

No plano internacional, o tratamento dispensado aos povos indígenas 

também mudou, vedando-se qualquer tentativa de assimilação forçada das culturas 

indígenas. Dentre os documentos internacionais de proteção aos direitos indígenas 

destacam-se a Convenção nº 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, diplomas cujas previsões dizem respeito principalmente 

ao direito à autodeterminação e ao consentimento dos povos sobre projetos e políticas 

que os afetem diretamente, impondo-se aos Estados o dever de consultá-los.  

Todos estas “vitórias normativas” não foram repentinas, mas resultado de 

intensa  mobilização do Movimento Indígena, o qual enfrenta atualmente um desafio 

ainda maior, o da concretização de tais direitos. Enfatizamos a problemática da 

demarcação por ser a terra fundamental ao exercício da cidadania indígena, lugar onde 

se dá o desenvolvimento físico e cultural dos índios. Pois bem, a demarcação de terras, 

informa o art.67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deveria ter sido 

concluída no prazo de cinco anos contados a partir da promulgação da Constituição 

Federal. Transcorridos mais de vinte anos, contudo, os processos demarcatórios são 

marcados pela morosidade, fato que ameaça a posse indígena sobre as suas terras 

tradicionais.  

Soma-se a esse quadro o racismo ambiental enfrentado por boa parte das 

comunidades indígenas das diversas regiões do país, fenômeno pesquisado pela Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). Dos duzentos e noventa e sete casos de 

injustiça ambiental mapeados pela RBJA, noventa e cinco envolvem populações 

indígenas, as quais são atingidas pela exploração de atividades como o agronegócio, o 

turismo internacional, a carcinicultura, as plantações de monoculturas, entre outras. 

Além dos danos à saúde, ocorre a alteração no regime tradicional de uso e ocupação da 
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terra, pois os índios estão perdendo as suas fontes de recursos naturais, seja por causa da 

poluição ou pela invasão de seus territórios. 

Baseando-se nessa conjuntura, investigamos a relação entre a efetivação dos 

direitos indígenas e a Justiça Ambiental, tentando compreender qual a contribuição 

desta corrente de pensamento naquele debate. 

Em que pese as nossas limitações em abordar tema tão complexo no 

presente trabalho de conclusão de curso, como resultado de nossas reflexões, sugerimos 

pelo menos duas contribuições da Justiça Ambiental no debate da efetivação dos 

direitos indígenas: o papel dos índios na construção de uma racionalidade ambiental e o 

direito à vida digna em um ambiente sadio. 

O primeiro refere-se à tentativa de criar uma nova racionalidade para reger o 

mundo, contraposta à racionalidade econômica que tantas injustiças ambientais gera, a 

racionalidade ambiental. E, neste processo, estão incluídas as comunidades indígenas, 

uma vez que a construção de uma racionalidade que se quer mais justa deve incluir a 

visão e considerar as necessidades de todos os grupos sociais. 

O segundo, o direito à vida digna em um ambiente sadio, parte da 

constatação de que o meio ambiente sadio é condição essencial para a plenitude dos 

direitos indígenas, uma vez que os efeitos da degradação ambiental impossibilitam a 

efetivação e o gozo dos direitos à saúde, à posse de suas terras, ao usufruto de seus 

recursos e, sobretudo, à diferença. 
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