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Para muitos o meio ambiente está restrito tão-somente ao meio 

ambiente natural, o que é um engano, uma vez que o conceito de meio 

ambiente é bem mais amplo, indo além do natural, abrangendo o meio 

ambiente artificial, meio ambiente do trabalho e meio ambiente cultural. 

Discorrer-se-á de forma breve e sucinta a respeito do meio ambiente cultural. 

Muito se discute quanto à preservação ou conservação 

ambiental, porém, há que relatar que tecnicamente há uma grande diferença 

entre preserva e conservar. "Conservar é permitir a exploração econômica dos 

recursos naturais de maneira racional e sem causar desperdício. Preservar, por 

seu turno, é a proibição de exploração econômica dos recursos naturais." (In 

Luiz Paulo Sirvinkas. Manual de direito ambiental, 4ª ed. rev. e ampl., São 

Paulo, Saraiva, 2006, p. 05). Assim, preservar implica em uma restrição 

econômica quanto ao uso da propriedade. 

Pode-se observar o significado e a proteção do Meio Ambiente 

Cultural, dentre outros dispositivos legais, nos       artigos 215 e 216 da 

Constituição Federal de 1988. Este, o Meio Ambiente Cult ural, ainda pode 

ser material (patrimônio cultural físico) ou imaterial (manifestações culturais), 

abrangendo assim o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.  

Só para exemplificar, uma ação que ganhou notoriedade 

envolvendo o Meio Ambiente Cultural foi o Recurso Especial 153.531-8/SC 
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(Rel. Min. Nelson Jobim), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a qual 

defendia a “Farra do Boi” como manifestação cultural. O E. Superior 

Tribunal Federal decidiu que não pode haver manifestação cultural que tenha 

por objeto o sofrimento injustificado de animais, sendo a “Farra do Boi” 

crime. 

Não há dúvida quanto à necessidade e importância de se 

preservar o patrimônio cultural. Porém, quando é ordenado ao proprietário, 

por medidas judiciais, a necessidade de preservar o bem Cultural (seja uma 

construção, campos nativos, taipas, caminhos ou passos), há por parte do 

Estado uma “intromissão” no uso da propriedade. Esta ”intromissão” 

acarreta por consequência, na maioria das vezes, numa diminuição na 

exploração econômica.  

 Há que recordar que a propriedade deve cumprir uma função 

social tridimensional segundo o ordenamento jurídico; ou seja, a mesma tem 

uma função econômica, ecológica e social. 

A propriedade tem um comprometimento com a sociedade e 

não somente com o proprietário, por isso deve gerar renda (função 

econômica), respeito à lei ambiental (função ecológica) e condições dignas ao 

proprietário e aquele ligado diretamente à terra (função social).   

A solução seria conservar, dando ao proprietário a 

oportunidade e o auxílio necessário para que obtivesse renda por meio de 

maneiras ecologicamente corretas. Para tanto é necessário uma participação 

maior do Estado neste processo. O ônus ambiental há que ser rateado, não 

ficando somente com o proprietário. 

Há mecanismos legais criados que venham compensar, auxiliar 

o proprietário, porém, estes, ainda são morosos e nem sempre satisfatórios. 

Referenda-se por oportuno, a região da Coxilha Rica: coberta 

de estória com ecossistema próprio, taipas, corredores de taipas, casarões –nas 



fazendas centenárias -, costumes e hábitos próprios, o famoso Passo de Santa 

Vitória o Caminho das Tropas e por aí vai. Não há ninguém mais interessado 

na manutenção viva desta estória intimamente ligada às tradições gaúchas, 

movimento entrelaçado com os “hermanos del sur” (uruguaios e argentinos) 

de que os proprietários rurais ligados aos atavismos. 

Há que se conservar a Coxilha na sua magnitude e exuberância 

material e imaterial. Para tanto o Estado tem que participar de forma ativa, 

não somente por meio de assinatura de leis, decretos ou outros dispositivos 

legais que tão-somente restringem ou impedem o uso de áreas por seus 

proprietários. Esquecem–se estes, de que, se ainda temos a Coxilha é graças a 

estes proprietários que ainda resistem aos avanços da modernidade, da 

tecnologia e da sedução de maior lucratividade, pois, indiferentes a isto 

mantem o pasto, as casas, galpões, costumes, as taipas e as estórias como no 

tempo de seus antepassados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


