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RESUMO
Muito se tem falado a respeito da vasta legislação ambiental brasileira, que, diga-se, é avançada e completa. No
entanto, a norma jurídica ambiental não consegue atingir o alcance almejado, pois carece de efetividade. Assim,
justifica-se a presente pesquisa, pois é preciso combater as causas que têm levado ao distanciamento entre a
norma ambiental e sua aplicabilidade no mundo real. Na busca de efetivar a norma ambiental, o presente trabalho
tem por objetivo verificar a possibilidade por meio da educação ambiental formal e informal de obter a
conscientização e, ainda, uma mudança de atitude pautada pela ética ambiental. Utilizou-se como metodologia a
lógica dedutivo-indutiva, através de pesquisa bibliográfica, possibilitando uma reflexão acerca da conscientização
através da educação ambiental e uma transformação por meio da ética ambiental. Sendo assim, tornar o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado uma realidade é dever ético de todos, poder público e sociedade, sendo
uma luta gradual e constante que deve permear o direito objetivo e principalmente o subjetivo na defesa dos
recursos naturais. Conclui-se, portanto, que a efetivação da legislação ambiental, se dará, em primeiro lugar, com a
conscientização por meio da educação ambiental formal e informal, e em segundo, com a mudança de atitude
pautada pela ética ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Ética Ambiental. Meio Ambiente Equilibrado.
ABSTRACT
It has been said a lot about the vast Brazilian environmental legislation, which one is advanced and complete.
However, the environmental legal norm can not scope the desired reach, because it lacks effectiveness. Thus, the
present research is justified, because it is necessary to fight the causes that have led to the distance between the
environmental norm and its applicability in the real world. The aim of this study is to verify the possibility through
formal and informal environmental education to obtain awareness and also a change of attitude guided by
environmental ethics. Deductive-inductive logic was used as a methodology, athwart bibliographical research,
enabling a reflection about the awareness over the environmental education and a transformation through
environmental ethics. Thus, making the right of the ecologically balanced environment a reality is an ethical duty of
all, public power and society, being a gradual and constant struggle that must permeate the objective right and
especially the subjective right in the defense of natural resources. It is concluded, therefore, that the
implementation of environmental legislation will be done firstly, with awareness through formal and informal
environmental education, and second, by the change of attitude guided by environmental ethics.
Key-words: Environmental education. Environmental Ethics. Balanced Environment.

RESUMEN
Se ha hablado mucho acerca de la vasta legislación ambiental brasileña, que, se dice, es avanzada y completa. Sin
embargo, la norma jurídica ambiental no logra alcanzar el alcance anhelado, pues carece de efectividad. Así, se
justifica la presente investigación, pues hay que combatir las causas que han llevado al distanciamiento entre la
norma ambiental y su aplicabilidad en el mundo real. En la búsqueda de efectivizar la norma ambiental, el presente
trabajo tiene por objetivo verificar la posibilidad por medio de la educación ambiental formal e informal de obtener
la concientización y, aún, un cambio de actitud pautada por la ética ambiental. Se utilizó como metodología la lógica
deductiva-inductiva, a través de investigación bibliográfica, posibilitando una reflexión acerca de la concientización
a través de la educación ambiental y una transformación por medio de la ética ambiental. Por lo tanto, hacer el
derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado una realidad es deber ético de todos, poder público y
sociedad, siendo una lucha gradual y constante que debe permear el derecho objetivo y principalmente el subjetivo
en la defensa de los recursos naturales. Se concluye, por lo tanto, que la efectividad de la legislación ambiental, se
dará, en primer lugar, con la concientización por medio de la educación ambiental formal e informal, y en segundo
lugar, con el cambio de actitud pautada por la ética ambiental.
PALABRAS-CLAVE: Educación Ambiental. Ética Ambiental. Medio Ambiente Equilibrado.
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INTRODUÇÃO
Atualmente muito se tem falado sobre um preocupante dilema ambiental de dimensão
planetária. Aponta-se, em geral, um conjunto de fatores como causadores dessa incômoda e
inquietante situação, tais como: um aumento desordenado da população urbana, expansão de
um modelo socioeconômico voltado para o produtivismo em massa, culto ao consumismo
exacerbado e, ainda, a associação da ideia de felicidade a um desenfreado acúmulo material,
ultrapassando-se as fronteiras razoáveis do acesso a bens e serviços nos limites do necessário
para uma existência digna (RAMPAZZO; NAHUR, 2012).
Na realidade, o que se percebe de forma mais drástica em relação à crise ambiental instalada é
a falta de consciência local e global em relação às consequências dos impactos negativos que
têm se dado a todo momento no meio ambiente. Tal situação se torna mais grave quando se
trata de um país em desenvolvimento, como o Brasil, cujos índices de desigualdades sociais
são enormes.
A maioria das consequências negativas dos danos ambientais não é sentida de forma mais
concreta pela sociedade que contribuiu efetivamente para o impacto. De um modo geral, o
meio ambiente parece que está distante das pessoas, pois seus efeitos não são visualizados de
uma forma mais presente no seu dia a dia, na maioria das vezes. Dessa forma, não traz, assim,
uma repercussão, de imediato, para a geração atual (BELCHIOR, 2011). Ou seja, o que se
provoca hoje, na maioria das vezes, não é percebido momentaneamente.
A sociedade atual percebe os impactos negativos gerados pelos antepassados e contribui para
os impactos que serão sofridos para as futuras gerações. O ser humano tem dificuldade de
visualizar impactos a médio e em longo prazo. O próprio Estado tornou-se uma entidade
espectadora da realidade social, de tal forma que está submetido aos detentores dos meios de
produção, refletindo, obviamente, por todo o ordenamento jurídico do país.
Em razão da postura estatal, o Direito, por consequência, torna-se incapaz de produzir normas
jurídicas que sejam, ao mesmo tempo, formalmente válidas e que ostentem validade ética, na
medida em que representam um valor relevante para o grupo social, assim como uma validez
social plena, resolvendo os conflitos jurídicos ambientais de maneira eficaz, impedindo sua
recorrência. Houve uma verdadeira hipertrofia da lei, enquanto principal e imediata referência
normativa para o Direito (SOARES, 2010).
Há uma consciência coletiva impregnada por uma mentalidade excludente, onde o outro é
visto como rival e, portanto, deve ser considerado concorrente e objeto de exploração, bem
como suas vontades desconsideradas (SOARES, 2010). Na verdade, como já constatado por
vários pensadores contemporâneos, há uma crise civilizacional generalizada, que aparece sob
o fenômeno do descuido, do descaso e do abandono, numa palavra, da falta de cuidado (BOFF,
2004).
Dessa forma, se ajudar o próximo, aquele que vive na mesma geração, desenvolvendo um
sentimento de empatia social, já é tarefa inconcebível, o que dirá, então, refletir acerca de
uma solidariedade intergeracional, tendo como demanda a atual problemática ambiental à luz
da emergência do Estado de Direito Ambiental. A questão maior que se coloca é como superar
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o modelo vigente, ultrapassar as barreiras impostas, até mesmo do comodismo e
conformismo, para que se efetive o alcance da norma jurídica ambiental, a devida proteção
ambiental.
Nota-se que falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um
futuro partilhado por todos. Nesse sentido, esta consciência basilar permitiria o
desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Assim, surge para a
humanidade um grande desafio ético, cultural, espiritual e educativo que implicará longos
processos de regeneração (PAPA FRANCISCO, 2015).
Ressalta-se que os sintomas da crise civilizacional atual aponta que há um descuido e um
abandono dos sonhos de generosidade, que são agravados pela hegemonia do neoliberalismo
com o individualismo e a exaltação da propriedade privada. São vários os motivos que
desencadearam para o atual momento civilizatório, que podem ser resumidos todos na ‘falta
de cuidado’ com o próximo e com a ‘Casa Comum’1 (BOFF, 2004).
Entretanto, para que todos possam ter o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, com qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, e do mesmo modo,
para que todos tenham o equivalente compromisso do dever de proteger e manter o
ambiente em que se vive, é necessário uma consciência ambiental a ponto de mudar
paradigmas. Sendo assim, o caminho a ser percorrido deve perpassar obrigatoriamente pela
educação e a ética, ambas ambientais.
Assim, justifica-se a presente pesquisa, pois é preciso combater as causas que têm levado ao
distanciamento entre a norma ambiental e sua aplicabilidade no mundo real. Nesse sentido, o
alcance da norma jurídica ambiental deve corresponder à adesão convicta dos cidadãos sobre
os quais incide (NALINI, 2010), mas para isso é necessária a eficiente conscientização da
comunidade, ou seja, a adequação da norma escrita à vontade livre do ser humano.
Na busca de efetivar a norma ambiental, o presente trabalho tem por objetivo verificar a
possibilidade por meio da educação ambiental formal e informal de obter a conscientização e,
ainda, uma mudança de atitude pautada pela ética ambiental. Utilizou-se como metodologia a
lógica dedutivo-indutiva, através de pesquisa bibliográfica, possibilitando uma reflexão acerca
da conscientização através da educação ambiental e uma transformação por meio da ética
ambiental.

1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FATOR DE CONSCIENTIZAÇÃO
Para que se possa obter o alcance almejado pela norma jurídica ambiental, a conscientização
por meio da educação é imprescindível. A consciência ecológica está intimamente ligada à
preservação do meio ambiente. Por consequência, todos aqueles que têm consciência da
1

O Papa Francisco (2015) em sua Carta encíclica Laudato Si´- ‘Sobre o cuidado da Casa Comum’
- exige “uma conversão ecológica global”, “mudanças profundas nos estilos de vida, nos
modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder”.
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importância de viver em um ambiente sadio, com qualidade de vida, são sabedores de seus
deveres na proteção e manutenção do meio em que vivem.
O direito ambiental coloca para o efetivo exercício de cidadania uma contrapartida em
deveres. Está implícita a importância de uma permanente vigilância às condições ambientais
por parte dos cidadãos. Entretanto, “esse estado de vigilância, passiva na maior parte das
vezes, necessita de um mínimo de informação para ser conscientemente atingido” (DIAS,
2009, p. 13). Eis o papel da educação ambiental: despertar a consciência, fazendo com que
todos sejam alertados sobre as consequências de seus atos.
Não há dúvida de que, quanto mais se for educado, maior é a capacidade de lutar para exigir
direitos e cumprir deveres. Isso é de suma importância para a efetivação do direito e do dever
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, além dos diversos outros fatores que se
interligam com a questão ambiental. A educação influencia a ética e vice-versa (BELCHIOR,
2011).
Para Nalini (2010, p. 21), em tema de educação ambiental padecemos de certo analfabetismo.
Ao menos de um analfabetismo funcional. “Se temos consciência dos perigos que ameaçam a
Terra, poucos os que alteram substancialmente sua existência para poupá-la”. Como lembra
Boff (2004, p. 134) “para cuidar do planeta precisamos todos passar por uma alfabetização
ecológica e rever nossos hábitos de consumo. Importa desenvolver uma ética do cuidado”.
Importante ressaltar que a ecologia se aprende de múltiplas formas e a educação deve dar-se
por meio de valores morais próprios do cidadão. Percebe-se, porém, que a educação
ambiental, independentemente de ser pelo meio formal ou informal, pode ser fortalecida
pelos valores morais, tais como a liberdade, a igualdade, o respeito ativo, a solidariedade e o
diálogo (BELCHIOR, 2011). Adverte Nalini (2010, p. 30, grifo do autor) que “aprender é um
processo contínuo e não está necessariamente subordinado ao que se convencionou chamar
de escolarização”.
Note-se que promover a educação ambiental é tarela de todas as pessoas lúcidas,
responsáveis e de boa-vontade. Para a missão de educar, não é uma tarefa apenas destinada à
escola, embora ela seja o espaço privilegiado para a informação, a comunicação, a transmissão
e a produção de conhecimento. Por outro lado, o saber ecológico não é apenas para eruditos,
os especialistas, os iniciados. É para todas as pessoas (NALINI, 2010).
Nesse contexto, merece ser mencionada a reflexão crítica de Enrique Leff sobre a
‘complexidade ambiental’ no campo educativo. A ‘pedagogia ambiental’ apresentada por ele
abre um diálogo de saberes que fertiliza os processos de aprendizagem no campo social onde
se configuram os sentidos emergentes da ‘complexidade ambiental’. Assim, afirma Leff (2003,
p. 22):
[...] aprender a aprender a complexidade ambiental implica uma
revolução do pensamento, uma mudança de mentalidade, uma
transformação do conhecimento e das práticas educativas para
construir um novo saber e uma nova racionalidade que orientem a
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construção de um mundo de sustentabilidade, de equidade, de
democracia. É um re-conhecimento do mundo que habitamos.
O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em sua implementação
lenta e gradual, à medida que outros direitos também fundamentais, amoldam-se a ele, revela
novos paradigmas através de um processo permanente, que implica radical mudança cultural e
releitura de conceitos a caminho da efetivação do Estado de Direito Ambiental. Nesta
evolução, outros direitos também fundamentais impõem direitos e deveres (TEIXEIRA, 2006).
Tem-se o direito à educação como sendo um dos mais importantes, estando estabelecido na
Constituição Federal e também na Lei 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, consolidando uma nova prática para
defender os recursos naturais e a qualidade de vida. A Carta Magna “instituiu como
instrumento para proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado a educação
ambiental como princípio fundamental que decorre dos direitos e deveres fundamentais”
(TEIXEIRA, 2006, p. 111).
O art. 225, § 1º, inciso VI2 da CF, não conceitua educação ambiental, deixando esse ônus
implicitamente para as legislações ordinárias. Contudo, estabelece que é incumbência do
Poder Público efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nos arts. 6º3 e
2054 da Constituição, ainda se pode identificar a educação como parte dos direitos sociais e
também como um direito fundamental, tendo o Estado o dever de promovê-la como meio
para assegurar o direito a uma vida digna e a um ambiente saudável.
A educação, portanto, deve tornar possível a percepção e entendimento do real valor do meio
ambiente para a vida humana, provocando a conscientização ambiental. Entretanto, é preciso
transformar a consciência ambiental em ação, onde todos devem ter a responsabilidade de ser
um agente de mudança no meio socioambiental. Dessa forma, havendo a real consciência da
importância da natureza e da preservação ambiental, dentre outros valores, certamente
diminuiriam os impactos negativos ecológicos e seria possível a todos uma vivência mais sadia
e uma consequente qualidade de vida.
2

Art. 225. 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente.
3
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
4
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

791

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo
ISBN 978-85-68242-51-3

2 ÉTICA AMBIENTAL: A BUSCA PELA MUDANÇA DE PARADIGMA PARA A EFETIVAÇÃO DA
NORMA JURÍDICA AMBIENTAL
O ponto principal da vinculação do poder público e da sociedade ao direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao dever fundamental para defender o
meio ambiente, preservando-o para as atuais e futuras gerações, pode ser considerado pela
concreta efetivação das normas jurídicas ambientais. Aponta Sarlet (2012, p. 468) que:
A problemática da vinculação dos poderes públicos e das entidades
privadas aos direitos fundamentais encontra-se estreitamente ligada
ao tema da eficácia e aplicabilidade, já que a vinculatividade dos
direitos fundamentais constitui precisamente uma das principais
dimensões da eficácia.
A efetividade de uma norma jurídica pressupõe que ela reflita os valores de um povo em um
determinado momento histórico. As experiências, os conhecimentos, as crenças e esperanças
de um grupo social são claramente empreendidos quando se analisam as normas e os valores
que representam. A evolução de uma sociedade pode ser nitidamente percebida por meio das
diversas normas que nelas foram sucessivamente erigidas a mandamentos ao logo do tempo
(MENDES; SILVA, 2012).
Quanto à efetividade ou à eficácia das normas de direito ambiental, Antunes (2015, p. 91)
afirma que “é exatamente através da obediência aos comandos constitucionais que o direito ao
meio ambiente pode se tornar um elemento da vida real”. Para Silva (2008, p. 66) “tratando-se
de normas jurídicas, a eficácia consiste na capacidade de atingir os objetivos nela traduzidos,
que vêm a ser, em última análise, realizar os ditames jurídicos objetivados pelo legislador”.
Para que uma sociedade, efetivamente, cumpra com os mandamentos impostos, represando
seus ímpetos e desejos, tornando-os harmoniosos e equilibrados, deve existir o reflexo de um
valor maior encerrado no seu âmago (MENDES; SILVA, 2012). Para Reale (2008, p. 594), “existe
sempre um valor iluminando a regra jurídica, como fonte primordial de sua obrigatoriedade.
Todo o ordenamento jurídico de um povo origina-se de valores, e deles recebe seu sentido e
significado”.
Importante mencionar que nos termos do art. 5º5, § 1º6 da Constituição Federal, o princípio da
aplicação imediata da norma que assegura direito fundamental diz respeito a todas as normas
de direitos fundamentais, inclusive ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Esclarece Sarlet (2012, p. 377-378) que:

5

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
6
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
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No que diz com a eficácia dos direitos fundamentais propriamente
dita, há que se ressaltar o cunho eminentemente principiológico da
norma contida no art. 5º, § 1º, da nossa Constituição Federal,
impondo aos órgãos estatais e aos particulares (ainda que não
exatamente da mesma forma), que outorguem a máxima eficácia e
efetividade aos direitos fundamentais, em favor dos quais (seja qual
for a categoria a qual pertençam e consideradas as distinções
traçadas) milita uma presunção de imediata aplicabilidade e
plenitude eficacial.
Nesse sentido, as normas que asseguram o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, além de eficácia plena, devem ser coerentes com a eficácia jurídica e a eficácia
social. Assim, Reale (2009, p. 113, 114, grifo do autor) demonstra que a norma jurídica, além
de ser válida, deve ser eficaz:
O Direito autêntico não é apenas declarado mas reconhecido, é vivido
pela sociedade, como algo que se incorpora e se integra na sua
maneira de concluir-se. A regra de direito deve, por conseguinte, ser
formalmente válida e socialmente eficaz. [...] Validade formal ou
vigência é, em suma, uma propriedade que diz respeito à
competência dos órgãos e aos processos de produção e
reconhecimento do Direito no plano normativo. A eficácia, ao
contrário, tem um caráter experimental, porquanto se refere ao
cumprimento efetivo do Direito por parte de uma sociedade, ao
‘reconhecimento’ do Direito pela comunidade, no plano social, ou,
mais particularizadamente, aos efeitos sociais que uma regra suscita
através de seu cumprimento.
Assim, fácil concluir que a validade está simultaneamente vinculada à vigência da norma, ou
obrigatoriedade dos preceitos formais. A eficácia, ou efetiva correspondência dos
comportamentos, aos seus conteúdos ou valores capazes de legitimar a experiência jurídica
numa sociedade de homens livres (REALE, 2009). Nesse sentido, a efetividade está vinculada à
conduta ética, ou seja, o valor do indivíduo deve corresponder exatamente ao pretendido pela
norma.
Embora o Brasil possua uma farta legislação ambiental, na qual a Constituição Federal seja a
norma matriz que direciona todo o sistema jurídico brasileiro, irradiando o dever constitucional
de cuidar e zelar pelo meio ambiente para as presentes e futuras gerações, verifica-se que o
problema não é jurídico, mas questão ética. A maior parte da população está mais interessada
em garantir seu bem-estar. Vive-se um individualismo, não se reconhece nem mesmo o outro
como sujeito de direitos, o que dirá salvaguardar direitos de pessoas que ainda nem existem e
os próprios bens ambientais.
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O comportamento da sociedade e do Estado é resultado “do modo de produção capitalista e
industrial que produz uma articulação efetiva entre o conhecimento científico e a produção de
mercadorias por meio da tecnologia” (BELCHIOR, 2011, p. 179). Para Leff (2003, p. 19) a
problemática ambiental representa muito mais que uma crise ecológica:
[...] é um questionamento do pensamento e do entendimento, da
ontologia e da epistemologia com as quais a civilização ocidental
compreendeu o ser, os entes e as coisas; da ciência e da razão
tecnológica com as quais a natureza foi dominada e o mundo
moderno economizado. [...] A crise ecológica atual pela primeira vez
não é uma mudança na natureza; é uma transformação da natureza
induzida pelas concepções metafísica, filosófica, ética, científica e
tecnológica do mundo.
A questão ambiental é complexa e é obrigatoriamente interdisciplinar, na medida em que se
agrava por conta da crise civilizacional, de cunho global. Para Leis (1999, p. 24):
As causas da crise ecológica vão, portanto, muito além da falta de
compreensão dos riscos ambientais existentes ou da pouca vontade
política para tratar desses temas, por parte das elites, desafiando a
humanidade a encontrar soluções abrangentes e complexas que
claramente transcendem as capacidades da ciência, da técnica, das
instituições políticas existentes. A complexa inter-relação dos
problemas ambientais com a economia, a política, a cultura, em
geral, sugere precisamente que sua resolução compreende um amplo
espectro de níveis de conhecimento e de práticas que incluem não
apenas as ciências naturais e humanas, senão também a cultura, a
filosofia e a religião, em sentido amplo.
Afirma Nalini (2010, p. 236) que o Brasil tem leis em excesso. Entretanto, a falência do
ordenamento, o seu reiterado descumprimento, a descrença nas instituições deriva não da
ausência das leis. “Sua causa é a falta de um consenso ético, de uma ética da cidadania, seiva
de um Estado democrático”. Nesse sentido, ensina o Papa Francisco (2015, p. 160-161) que:
A existência de leis e normas não é suficiente, a longo prazo, para
limitar os maus comportamentos, mesmo que haja um válido
controle. Para a norma jurídica produzir efeitos importantes e
duradouros, é preciso que a maior parte dos membros da sociedade
a tenha acolhido, com base em motivações adequadas, e reaja com
uma transformação pessoal. A doação de si mesmo num
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compromisso ecológico só é possível a partir do cultivo de virtudes
sólidas. Se uma pessoa habitualmente se resguarda um pouco mais
em vez de ligar o aquecimento, embora as suas economias lhe
permitam consumir e gastar mais, isso supõe que adquiriu convicções
e modos de sentir favoráveis ao cuidado do ambiente.
Denota-se que a efetividade da norma jurídica ambiental depende de como cada agir humano
irá corresponder ao seu alcance, com a correspondente mudança de paradigma na forma de
tratar a natureza: a ética do cuidado. Resta evidente que “à inconsciência sobrevirá o caos.
Depois a morte” (NALINI, 2010, p. 238). Então, a única alternativa possível e eticamente correta
será adequar o comportamento humano à norma, transformando-a em atitudes que sejam,
concomitantemente, ambientalmente sustentável, socialmente justa e economicamente viável.
2.1 O direito subjetivo do ambiente como dever ético de lutar pela proteção ambiental
Além de desenvolver uma ética de cuidado com o meio ambiente, ou mesmo, com a Casa
Comum, se faz necessário também desenvolver o dever ético de lutar pelo direito subjetivo ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desiderato, este, que será pautado pelos
ensinamentos do jurista alemão Rudolf Von Ihering, no seu opúsculo intitulado ‘A Luta pelo
Direito’, escrito em 1872, marcado por um fervoroso embate contra a injustiça e por um forte
caráter moral e ético. Afirma Ihering (2005, p. 27) que:
O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a
luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e
isso perdurará enquanto o mundo for mundo -, ele não poderá
prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos
governos, das classes sociais, dos indivíduos.
O direito ao meio ambiente constitucionalmente protegido se instalou após um dilema, que
ainda hoje perdura, entre o antropocentrismo, que tem por base as condições sociais e
econômicas que emergiram da revolução industrial, pelo qual o meio ambiente é visto por sua
utilidade, e a ecologia profunda, que visa garantir as condições de vida humana e não humana
com uma correspondente sadia qualidade de vida, mantendo os recursos naturais para além
das presentes gerações.
Para a obtenção da tutela jurídica ambiental, muitos danos ambientais se deram por toda a
parte; por conseguinte se iniciou uma luta pelo direito à vida e de viver em um ambiente que
seja sadio e que tenha qualidade de vida, como também uma luta pelo direito de salvaguardar
os recursos naturais para que as futuras gerações possam usufruir. Entretanto, essa luta tem
sido apenas de uma pequena parcela da população que tem consciência de sua
responsabilidade ambiental.
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O reconhecimento do direito constitucional ao ambiente e de sua tutela jurídica é resultado de
uma luta lenta e contínua para que gradualmente fossem reconhecidos os direitos
fundamentais, bem como a organização jurídica do Estado de Direito. Note-se que para
conquistar as dimensões dos direitos fundamentais, dentre eles o meio ambiente como direito
de terceira dimensão, muitas destruições, com grandes impactos negativos ambientais já se
deram, e muitos hão de ocorrer. Para Ihering (2005, p. 31):
Todas as conquistas da história do direito, como a abolição da
escravatura e da servidão, a livre aquisição da propriedade territorial,
a liberdade de profissão e de consciência, só puderam ser alcançadas
através dos séculos de lutas intensas e ininterruptas. O caminho
percorrido pelo direito em busca de tais conquistas muitas vezes está
assinalado por torrentes de sangue, sempre pelos direitos subjetivos
pisoteados.
Muito embora o ser humano tenha conquistado o direito fundamental ao meio ambiente,
encontra-se como coautor da destruição da natureza, desconsidera o entorno, as demais
formas de vida, tudo para garantir a sua comodidade e bem-estar. Tal situação é um
contrassenso. Observa Milaré (2014, p. 153) que:
Numa sociedade em que a consciência e o exercício da cidadania são
ainda débeis e vacilantes – como acontece na quase totalidade do
território brasileiro – as manipulações contra o meio ambiente, os
abusos antiecológicos do poder, a discricionariedade e
favorecimentos ilícitos, a preponderância e o cinismo são facilmente
constatáveis e passam batidos com carimbos e chancelas, pouco se
questiona o aspecto de uma ética socioambiental nesses casos.
É necessário que o ser humano busque dentro de si o despertar para lutar pelo direito
subjetivo de defesa contra os atos lesivos ao meio ambiente e de proteção ativa dos bens
ambientais, visando a concretização da solidariedade em torno do bem comum. Por outro
lado, há também o direito objetivo, pelo qual incumbe ao Estado tarefas essenciais na
preservação ambiental. Sendo assim, importante verificar o dever ético nas dimensões do
direito objetivo e subjetivo na visão de Ihering (2005, p. 29, grifo do autor):
É sabido que a palavra direito é usada em duas acepções distintas, a
objetiva e subjetiva. O direito, no sentido objetivo, compreende os
princípios jurídicos manipulados pelo Estado, ou seja, o ordenamento
legal da vida. O direito, no sentido subjetivo, representa a atuação
concreta da norma abstrata, de que resulta uma faculdade específica
de determinada pessoa. Num sentido como no outro, o direito
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encontra resistências, e em ambos tem de vencê-las, isto é, deve
conquistar ou defender a sua existência por meio da luta.
Para Leite (2015, p. 232), “a dimensão objetivo-subjetiva do ambiente é a mais avançada e
moderna, porquanto repele a proteção ambiental em função do interesse exclusivo do homem
para dar lugar à proteção em função da ética antropocêntrica alargada”. Gomes (2010, p. 4546, grifo no original) esclarece a diferença entre as dimensões objetiva e subjetiva da proteção
ambiental:
A nossa opinião é a de que a proteção ambiental do ambiente se
desdobra em duas facetas: objetiva – enquanto tarefa do Estado e
demais entidades, públicas e privadas, num esforço de cooperação
que vai desde a promoção e assimilação dos valores de educação
ambiental à adoção de condutas que efetivamente traduzam uma
atitude de preservação ativa dos bens ambientais naturais; e
subjetiva – enquanto dever de cada pessoa, física e jurídica, de
proteger a qualidade dos bens ambientais, numa lógica solidária,
intra e intergeracional. A impossibilidade de determinação da
prestação que se verifica do lado ativo não se reflete no lado
“passivo” (as aspas visam chamar a atenção para o fato de o dever
não implicar necessariamente uma posição passiva, uma vez que se
pode traduzir em comportamentos positivos, de facere), cabendo o
legislador definir, a propósito de cada situação, os deveres concretos
que a cada pessoa incumbem no âmbito da responsabilidade
repartida da proteção do ambiente.
Entende Ihering (2005, p. 59) que a defesa do direito, longe de ser apenas uma atitude
meramente individual, é um dever do homem para com a sociedade. Neste intuito, procura
demonstrar a existência de uma relação de dependência entre o direito objetivo e o subjetivo,
em que o direito concreto recebe as condições de existência do direito abstrato, no entanto,
devolve-lhe a vida e força que dele recebe. Essa relação equipara-se “à circulação do sangue,
que parte do coração e para ele reflui”.
Dessa forma, defendendo o direito subjetivo, o homem defende a lei, ou seja, luta pelo direito
inteiro na porção em que seu direito pessoal se insere. Nalini (2010, p. 19) destaca que:
Somente uma conversão – ou uma reconversão ética – poderá
inverter o circulo vicioso da inércia, da gastança, do desperdício, da
insensibilidade, para uma existência de zelo pela natureza. De uso
responsável. De desenvolvimento sustentável. De sensibilidade
ambiental. De amor à natureza e de amor ao próximo. De respeito à
vida. De luta permanente para consecução de uma vida digna.
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Nesse sentido, a luta pelo direito subjetivo de proteção ambiental deve permear a vida de
todos, incluindo aqui não só o indivíduo, mas os representantes do poder publico e das
pessoas jurídicas, eis que disso depende uma vida digna com melhor qualidade e até mesmo a
existência humana na Terra. Além de ser um dever jurídico, é acima de tudo um dever ético de
amor e cuidado para com o próximo e com a ‘Casa Comum’. O contrário, a omissão, equivalerá
à pior espécie de morte, o suicídio moral - e porque não dizer - a própria extinção.
CONCLUSÃO
Muito se tem falado a respeito da vasta legislação ambiental brasileira, que, diga-se, é
avançada e completa, tendo notoriedade, inclusive, em vários países. No entanto, embora com
conteúdo riquíssimo, a norma ambiental não consegue atingir o alcance almejado, qual seja
proteger a vida em qualquer forma que esta se apresente, e garantir um padrão de existência
digno para os seres humanos desta e das futuras gerações, pois carece de efetividade.
É preciso, pois, combater as causas que têm levado ao distanciamento entre a norma
ambiental e sua aplicabilidade no mundo real. O caminho a ser seguido não é fácil, mas o que
está em jogo é a vida humana e o complexo mundo de seres vivos que integra a nossa ‘Casa
Comum’. Assim, necessário se faz que todos – aqui se incluem os representantes do Poder
Público e das pessoas jurídicas de direito privado – se preparem para um desafio que suscita
uma revolução de costumes, uma mudança de paradigmas na forma de ver e agir no mundo, e
decidir entre garantir o futuro ou ficar sem ele.
Visualiza-se, portanto, que a educação é capaz de promover mudanças de atitudes à medida
que transforma o meio de se enxergar a realidade, provocando a consciência ambiental.
Embora a educação seja um direito de todos, dever do Estado e da família, caberá a cada um
de nós o dever de mudar de atitude e, acima de tudo, de ser um agente transformador no
meio social.
Nesse contexto, devido à necessidade de uma tomada de consciência dos problemas
ambientais, e para além disso, de ações concretas na defesa do meio ambiente, emerge a
construção de um sujeito ecológico, que cumpre a norma por adesão compulsória, e não por
obrigação. Compreende que possui um dever que ultrapassa as barreiras do individualismo
para uma dimensão social. Dessa forma, estará se efetivando o alcance da norma jurídica no
dever fundamental de proteger o meio ambiente.
Sendo assim, a norma jurídica válida deve ser ao mesmo tempo eficaz, para que atinja seu
alcance, ou seja, o seu conteúdo deve ter correspondência ao querer da sociedade.
Entretanto, para que isso ocorra, é necessária a eficiente conscientização da comunidade,
adequando-se a norma positivada à vontade livre do ser humano. Portanto, a efetivação da
legislação ambiental se dará, em primeiro lugar, com a conscientização por meio da educação
ambiental, formal e informal, e em segundo lugar, com a mudança de atitude pautada pela
ética ambiental.
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Tornar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado uma realidade, é dever de
todos – poder público e sociedade - sendo uma luta gradual e constante, que deve permear o
direito objetivo e principalmente o subjetivo na defesa dos recursos naturais. É uma luta
individual e consciente pelo direito fundamental ao meio ambiente, em que cada indivíduo
tem o dever de resistir e de se impor contra todas as formas de degradação de nossa ‘Casa
Comum’, não apenas para conservar sua existência material, mas, sobretudo, para a
conservação da sua própria existência moral.
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