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Não há dúvidas quanto a sociedade ser um elemento mutável e 

como estar em constante transformação, transformações estas que são de toda 

ordem, influenciando diretamente na condição de vida de todos nós, 

habitantes do planeta terra. Como conseqüência destas transformações sociais 

cresce o confronto entre direitos individuais e coletivos, daí a importância do 

direito, eis que é um elemento de pacificação social e, neste contexto 

questiona-se o meu, o seu o nosso papel nesta sociedade em ebulição. Onde 

estamos inseridos neste processo? Por que de tanta preocupação com o meio 

ambiente? 

As necessidades sociais fizeram com que o direito ambiental 

deixasse de ser tão-somente um “braço” do direito administrativo para ganhar 

autonomia, independência, com princípios próprios, devido, não a sua 

importância, mas a necessidade de preservá-lo, eis que, pesquisas demonstram 

que a qualidade de vida está atrelada diretamente ao meio ambiente 

equilibrado. Tanto é que a Constituição Federal de 1988, assim dispõe em seu 

art. 225: “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (...) 

e essencial à sadia qualidade de vida (...)”. 

Não há como negar a preocupação dos estudiosos das diversas 

áreas do conhecimento com problemas ambientais, porque afetam a todos. 
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Na tentativa de amenizá-los ou reverte-los (o que para alguns cientistas já é 

quase impossível, em face do atual comprometimento dos ecossistemas), 

soluções são indicadas na mesma proporção e velocidade em que os 

problemas são apontados, mas qual é a solução correta?  

Primeiramente há que se desvencilhar de conceitos 

ultrapassados, como o de que os bens naturais são infinitos. Segundo tem-se 

que entender/visualizar o meio ambiente de forma sistêmica, como um todo, 

assim passa-se a entender o equilíbrio e a fragilidade do mesmo. Terceiro não 

estamos sozinhos neste planeta, estamos juntos com milhões e milhões de 

outras pessoas, em uma sociedade de consumo, onde os direitos 

sociais/coletivos estão acima dos individuais. Quarto o meio ambiente não é 

meu, não é teu, é nosso e como tal todos temos responsabilidades e deveres. 

O Cientista Inglês James Loverlock, que criou a Hipótese de 

Gaia justifica as alterações climáticas e os recentes problemas ambientais 

como sendo uma resposta da Terra a nossas ofensas, ou seja, nós inquilinos 

estamos destruindo nossa casa e ela está somente nos devolvendo os maus 

tratos. 

A preocupação ambiental cresceu tanto de alguns anos para cá 

fazendo com que ciências como a Ecologia ganhassem relevância, ou ainda, 

mais recente o aparecimento da Ecopolítica Internacional (responsabilidade 

ambiental dos Estados). 

Neste panorama, não há como se manter alheio aos problemas 

ambientais, uma vez que somos lembrados diariamente pela mídia a sobre as 

conseqüências quanto as alterações climáticas, da escassez de água, tudo isto 

para o futuro muito próximo. 

Em meio a este emaranhado de problemas ambientais e 

respostas estamos eu, você, nós, mas o que fazer? Acredito que como nos 

ensina o doutrinador português, Boaventura de Souza Santos: há que agir local, 



mas pensar global. Assim sendo, alheio as soluções apontadas não podemos ser 

omissos temos que participar do processo, fazendo a nossa parte, 

independentemente do que os outros façam ou deixem de fazer. Há que criar 

uma consciência ecológica, deixando o Eu de lado e pensar no Nós, no 

Planeta Terra. 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


