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RESUMO 
 
Esta dissertação tem como objetivo investigar as relações que permeiam alguns 
aspectos da vida humana, as quais, desde a era moderna estão constante e 
diretamente associadas aos discursos econômicos, principalmente. Sob tais 
condições, são identificadas nesta pesquisa as origens, características e as 
principais consequências socioambientais decorrentes da supremacia dos fatores 
econômicos em face às decisões jurídicas, bem como, socioambientais e os reflexos 
gerados ao meio ambiente e às formas de vida humana. Na sociedade 
contemporânea ocidental, o capital, os bens patrimoniais e o lucro assumem a 
condição de um pressuposto de vida, um objetivo a ser alcançado pelos indivíduos 
no intuito de evitar a indiferença ou a exclusão de uma sociedade homogeneizada e, 
concomitantemente, de encontrar a realização de uma vida plena, digna e feliz. 
Neste contexto, o trabalho, a produtividade e o consumo tornam-se instrumentos 
imprescindíveis para perquirir tal finalidade. Os Estados, sob tais condições, 
encontram-se cada vez mais pressionados e coagidos pela dinâmica da economia 
financeirizada e reduzidos à condição de agência garantidora de contratos de 
remuneração do capital financeiro, se demonstram menos preocupados e mais 
desobrigados com os problemas inerentes à saúde, à segurança, à educação e ao 
meio ambiente equilibrado, dentre outros, disciplinados nos diplomas legais 
brasileiros. Nesta direção, em benefício do acesso aos créditos dos investidores - 
especialmente daqueles oriundos das grandes potências mundiais - os Estados são 
compelidos a não aplicar ou desregulamentar questões socioambientais, entre 
outras iniciativas inerentes aos direitos fundamentais das populações. Em 
consequência, constituem-se novas formas de mal-estar social, ligadas à alienação 
humana, à solidão, à insegurança, à quebra das relações familiares e comunitárias, 
às desestruturações profissionais, ao individualismo, ao estresse afetivo, bem como 
à competição agressiva, gerando, consequentemente, visíveis prejuízos decorrentes 
do balanço geral do desenvolvimento econômico. A presente pesquisa é de cunho 
bibliográfico e fundamenta-se em referências teóricas já catalogadas e publicadas 
sobre a relação entre economia, direito e meio ambiente, especialmente dos 
filósofos Michael Foucault, Giorgio Agamben e Sandro Luiz Bazzanella. 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Economia. Direito. Meio Ambiente. Desenvolvimento Regional.  
 
Linha de pesquisa: Gestão, território e desenvolvimento.



 

 

 

 

 
ABSTRACT 
 
 
This dissertation aims to investigate the relations that involve human life that since   
modern   era   are   constantly   and   directly   associated   to   the   economic 
discourse.   Under those conditions, the   origins, characteristics, and   main   
consequences   from   the supremacy of economic factors due to social-
environmental law decisions and the consequences to the environment and forms of 
human lives are identified in this research.   In   occidental   contemporary   society, 
the   capital, the   patrimonial assets   and   profits   take   the   condition   of   life   
assumption, an   objective   to   besought   by   the   individuals   to   avoid   the   
indifference   or   an   exclusion   of   a homogenized society and, concurrently, to 
achieve a happy and dignifying life. In this context, the   work, the   productivity   and 
the consumption become essential instruments to accomplish such goal. The States, 
under such conditions, are even more pressed and coerced by the dynamic of the 
financialized economy and reduced to the condition of regulatory agency of financial 
capital contracts, have been shown less concerned and more released   with   health, 
security, education   and   environment   balance problems, among others, imputed in 
Brazilian laws. In this direction, to the benefit of the investor´s credit access, 
especially the ones coming from the international power - the States are required to 
avoid or deregulate social environmental issues, among others related   to the 
fundamental   laws   of   population.   In   consequence, they   are converted into new   
social   unrest, connected   to human   alienation, loneliness, insecurity, breakups   in   
community   and   familiar relationships, professional disruption, individualism, 
emotional stress, as well as aggressive competitions triggering   visible   damage   to   
the   general   economic development. This is a bibliographic research based on 
published catalogs about the relationship between the economy, law   and   
environment, especially   by   the Philosophers Michael Foucault, Giorgio Agamben 
and Sandro Luiz Bazzanella. 
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“Minha dor é perceber 
Que apesar de termos feito 

Tudo, tudo, tudo, tudo que fizemos 
Ainda somos os mesmos 

E vivemos 
Ainda somos os mesmos 

E vivemos 
Como os nossos pais 

Nossos ídolos 
Ainda são os mesmos 

E as aparências, as aparências 
Não enganam, não 

Você diz que depois deles 
Não apareceu mais ninguém 

Você pode até dizer 
Que eu tô por fora 

Ou então 
Que eu tô inventando 

Mas é você que ama o passado 
E que não vê 

É você que ama o passado 
E que não vê 

Que o novo sempre vem...” 
 

Antônio Carlos Belchior (1946 - 2017) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Neste momento, idealize que não é possível respirar espontaneamente. O ar 

é inspirado com muita força, mas insiste em não avançar até os pulmões. É como se 

a inspiração tivesse um limite pré-determinado de alcance e este extremo 

certamente antecede os pulmões. Há certo sentimento de desespero e insistência 

no sentido de conseguir que esse procedimento tão simples, automático, simultâneo, 

imperceptível, mas vital ocorra e se concretize integralmente. 

Permaneça a cogitar que essa impossibilidade não é momentânea, mas 

permanente. Ela persegue o adoentado constantemente e em todos os lugares em 

que ele se encontrar. A falta de ar impede o enfermo de viver dignamente e de 

exercer suas atividades cotidianas, habituais e rotineiras. A dificuldade de captação 

de oxigênio é tão intensa que o sufocamento, a sensação ofegante e o cansaço 

desmedido impedem o ser de raciocinar, pensar e refletir naturalmente. Sua principal 

e constante ação se traduz em abrir janelas, portas, ir à varanda, sentir o vento. Ah, 

o vento! Dar alguns passos, tomar banho e alimentar-se são atividades morosas, 

exaustivas e extremamente desgastantes. A vida transforma-se em uma meia 

maratona diária. 

Nesta condição, o único e exclusivo intuito é respirar espontaneamente. O ar 

invisível, intocável, imperceptível ao longo da existência, torna-se, agora, o bem 

mais precioso para aquela forma de vida humana. A questão determinante é que 

este bem natural e difuso (“o ar”) sempre foi imprescindível, mas o ser humano, 

agora doente, debilitado ao longo de sua existência, talvez não tenha considerado 

suficientemente tal imprescindibilidade. 

A causa de tal condição vital não se dá mediante nenhuma doença congênita, 

hereditária. Tal impossibilidade foi adquirida por intermédio de atos realizados ao 

longo de uma vida vivenciada sem reflexões quanto aos fatores internos e externos 

que sustentam a existência humana neste Planeta, causados, especialmente, pela 

agressão à natureza, poluição gerada pelos gases, fumaça derivada de queimadas 

de florestas, da queima de combustíveis fósseis, mas, sobretudo, pela racionalidade 

econômico-instrumental que desconsiderou que a vida humana constitui e depende 

do meio ambiente. 

Neste contexto, a pessoa acometida por tal penúria se socorre a todos os 

tratamentos alopáticos existentes. Inúmeras drogas, remédios, antídotos são 



 

 

 

 

ministrados ao paciente, que apenas pode recuperar-se plenamente mediante um 

transplante de pulmão. Com tamanha dificuldade em manter-se estável, a 

meditação, mindfulness, tratamentos espirituais, naturais tornam-se estratégias de 

sobrevivência diária. 

Este paciente depende exclusivamente da doação de um órgão advindo da 

morte de outro ser humano para manter-se vivo. Ou seja, o infortúnio de um, será a 

possibilidade de sobrevivência de outro. 

Neste cenário, é possível considerar que o adoentado, ao longo da sua 

história de vida, não refletiu mínima e pormenorizadamente acerca das condições 

socioambientais vivenciadas, tampouco cogitou a possibilidade de que um dia 

precisaria da solidariedade humana para manter-se vivo. Talvez sequer pensou na 

hipótese de que morreria por causas não naturais.  

Ao longo da vida o enfermo se questionou sobre o futuro socioeconômico dos 

seus filhos e descendentes. Realizou, inclusive, medidas ambientais em benefício do 

ecossistema. Protegeu animais, evitou o desgaste excessivo de água, ingeriu menos 

carne, mas, ao que tudo indica, tais atos não foram suficientes frente aos crescentes 

interesses e práticas hegemônicas econômicas. 

Na atual dinâmica social e política em que a economia se tornou um 

imperativo inquestionável, o sujeito que trabalhou diuturnamente nas últimas 

décadas para manter o ciclo ininterrupto da produtividade, renda e consumo, agora 

não exerce suas atividades laborativas. Sente-se inútil, desprezível e um peso à 

família e à sociedade.  

Com pouco mais de 5 (cinco) décadas de existência, esse indivíduo já tem um 

patrimônio significativo, mas tal condição não o impede de sentir-se excluído 

socialmente, haja vista que não mais produz renda ou acumula capital; tornou-se 

invisível à família, aos amigos e à sociedade.  

Os dias passam... a aflição aumenta gradativamente por compreender que 

sua vida depende de bens que jamais cogitou precisar: o ar e a solidariedade 

humana. Neste momento, convencendo-se de que há somente esta vida, na certeza 

da morte próxima, repensa em todas as habilidades, pensamentos, vontades e 

potencialidades individuais que deixou de exprimir e vivenciar. Hoje, gostaria de 

tocar instrumentos musicais, os quais, durante a vida não teve tempo de desfrutá-

los. Apreciaria, infinitamente, também caminhar sem o uso do cilindro de oxigênio, 

sentindo os pés na areia à beira-mar, sabendo, somente hoje, que são 



 

 

 

 

absolutamente desnecessários os bens materiais adquiridos, o patrimônio 

acumulado e o capital amontoado nas últimas décadas em que se dedicou quase 

que exclusivamente ao trabalho, à produção de renda e ao consumismo de 

produtos, itens e serviços, muitos deles supérfluos e desnecessários à perpetuação 

da vida com qualidade. 

Nesta fase da vida, exausto e estarrecido, o enfermo se dá conta de que 

todos os bens amontoados e o capital arrecadado ao longo de uma existência não 

são possíveis de amenizar o sofrimento físico e psíquico vivenciados, tampouco 

permitem o custeio de tratamento recuperador - uma vez que inexiste. Ou seja, os 

produtos adquiridos e consumidos ao longo de uma vida não são capazes de 

auxiliar, tampouco produzir artificialmente o oxigênio necessário. Sob precárias e 

desgastantes condições de sobrevivência, o doente constata que o labor, a renda e 

as riquezas perquiridas no decorrer desta existência não permitem a reprodução dos 

elementos naturais indispensáveis à vida na sua forma plena, inclusive e 

especialmente o oxigênio, sequer podem conceder-lhe os últimos meses de vida em 

paz e sob saudáveis condições humanas e ambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

(PMDR), cursando na Universidade do Contestado, a pesquisadora refletiu 

intensamente sobre as condições humanas, as relações da sociedade entre si e 

desta com a natureza. A partir disso, decidiu escrever sobre uma questão crucial - 

que pode ser compreendida como uma espécie de barreira, de obstáculo que 

impede a consecução integral e contínua dos atos e pensamentos profissionais e 

acadêmicos na esfera ambiental. Tal bloqueio não é apenas teórico, mas, ao 

contrário, foi evidenciado primeiramente na prática, nas oportunidades em que foram 

constatados alguns aspectos determinantes que impedem que as leis, atos e 

discursos ambientais se convalidem, se cumpram de forma integral e irrestrita em 

prol da coletividade e em favor do Planeta. 

Convivendo na região do Contestado, mais especificamente no Planalto Norte 

Catarinense, ouve-se, recorrentemente, na sensibilidade comum das pessoas e dos 

políticos, acerca da necessidade de implementação de empresas neste território, 

que gerassem postos de trabalho e propiciassem o almejado desenvolvimento 

econômico1 à população. Tal publicidade continua periodicamente presente nas 

campanhas eleitorais, haja vista a existência de suposta correlação entre o 

empreendedorismo econômico e empresarial, a geração de empregos e o 

desenvolvimento regional2. 

Em contrapartida, em matéria ambiental, argumenta-se com frequência sobre 

as possibilidades de manutenção da vida, ou seja, sobre a conservação das 

condições biológicas do meio que propicia a reprodução da vida das mais variadas 

espécies, com qualidade, às futuras gerações. Tal medida apenas se torna eficaz ao 

 
1 Aumento do nível do rendimento nacional auferido por intermédio do produto per capita, com 
melhoria dos níveis de vida das pessoas, de modo que possam consumir mais. 
2 Entende-se por desenvolvimento regional o bem-estar social, econômico e cultural da sociedade 
humana, bem como, o estabelecimento de relações harmoniosas, de respeito, cuidado, e uso 
parcimonioso dos bens naturais, cujas variáveis podem se traduzir em qualidade de vida à população 
humana. 
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salvaguardar os bens ambientais ainda remanescentes como um ato prévio e 

contíguo ao desenvolvimento sustentável3.  

Com base neste enfoque, a compreensão do tema exige reconhecer e 

constatar em quais condições socioambientais vive parte significativa dos seres 

humanos atualmente. Numa perspectiva precária e genérica, tal questionamento 

sinaliza simplicidade na compreensão, uma vez que os seres humanos estão 

vivendo mais, mantêm-se com energia suficiente para lutar diuturnamente pela 

busca e manutenção do emprego e da renda. Vivenciam o constante 

desenvolvimento da indústria farmacológica em favor da cura das doenças e do 

consequente prolongamento da vida humana. Constatam avanço tecnológico e 

ecológico em benefício dos recursos renováveis como a energia solar, eólica, 

hidroelétrica, bioenergia, energia das marés, entre outras. 

Contudo, tais mudanças não são suficientes para caracterizar o efetivo 

desenvolvimento socioambiental, ou dito sustentável. Em outras palavras, a energia 

limpa não é desenvolvida em benefício do cuidado ambiental com o Planeta, ou 

seja, para torná-lo um lugar menos inóspito de se viver e saudável. A energia verde, 

ou seja, a energia renovável, também pode ser resultado de análises de custos e 

benefícios favoráveis àqueles que a implementam em determinados espaços 

geográficos. 

Nesses casos, os poderes econômicos ou políticos camuflam os problemas 

derivados do desenvolvimento econômico, mascarando os impactos negativos e 

demais efeitos decorrentes dos modelos atuais de produção e consumo. 

Baseando-se em tais premissas, o intuito desta pesquisa é analisar, 

interpretar e desmistificar uma realidade não aparente. Ou seja, demonstrar que a 

característica de uma longa existência, da energia limpa, do aumento da expectativa 

de vida humana, entre outros aspectos visíveis são fortemente enfatizados pelos 

 
3 Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, quando o 
Secretário-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) convidou a médica Gro Harlem 
Brundtland, mestre em saúde pública e ex-Primeira-Ministra da Noruega, para presidir a Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente. Em abril de 1987 a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, 
publicou um relatório inovador intitulado “Nosso Futuro Comum”, que traz o conceito de 
desenvolvimento sustentável para o discurso público, nos seguintes termos: “o desenvolvimento 
sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade 
das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”.  
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imperativos do grande poder econômico, mídia e pelos desenvolvimentistas4. No 

entanto, verifica-se que tais conceitos e práticas não são suficientes para 

compreender o desenvolvimento socioeconômico, tampouco para sustentar-se 

ambientalmente. 

Sob estas premissas argumentativas, perquiriu-se não o ingênuo discurso 

automatizado e irrefletido acerca da manutenção dos bens ambientais às gerações 

vindouras, mas buscou-se problematizar a vida vivenciada neste tempo, neste 

habitat, ou seja, questionar a existência humana com fulcro na produtividade e no 

consumo, desprovida de sentido coletivo, contemplativo, socioambiental, da plena 

realização humana e do convívio harmônico entre si e com a natureza. 

Oportuno esclarecer que não serão abordados formas de organização 

econômica ou termos próprios da ciência econômica, uma vez que o escopo desta 

dissertação é compreender a relação entre a economia-política, o meio ambiente e a 

vida humana. Em outras palavras, esta pesquisa não se presta a atender a utilidade 

das coisas, órgãos, institutos, interesses privados, instituições ou pessoas. Também 

não se objetiva mensurar, por meio de proporções ou estatísticas aritméticas, os 

passivos ou saldos ambientais remanescentes, mas instigar o intelecto a 

compreender os fatores que geram a atual condição socioambiental vivenciada pela 

maior parte da população humana. Além disso, intui avaliar as situações que não 

estão ao alcance, à pronta visibilidade e compreensão da sociedade humana.  

Nestas condições, faz-se igualmente importante identificar a forma simbólica 

em que o Estado opera e conduz os incidentes socioambientais brasileiros, os quais 

recebem a convalidação de povos e regiões, por meio de uma submissão aos 

preceitos econômicos e políticos hegemônicos que administram e conduzem a vida 

humana em sua totalidade. 

Dentro deste contexto, não se pretende realçar as questões ambientais em 

face às sociais ou, ainda, instigar a conservação integral dos bens naturais em 

prejuízo do desenvolvimento econômico, tampouco favorecer a atividade produtiva 

em detrimento do desenvolvimento humano5 e ecológico, e sim, busca-se 

 
4 É um termo que remete prontamente ao cognato de desenvolvimento, comumente utilizado para 
nomear políticas econômicas que deflagram e avaliam alguns indicadores econômicos, de 
produtividade, lucratividade, acumulação e exploração ambiental.  
5 Ocorre quando há o desenvolvimento da dignidade humana e a amplitude da aplicação dos Direitos 
Fundamentais, conforme estabelece a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), indicando 
as pessoas e as comunidades como protagonistas da vida. 
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compreender as profundas origens que constituem e justificam o favorecimento de 

uma destas variáveis em detrimento de outras e os seus reflexos ao contexto 

contemporâneo.  

Alguns dos impactos deste processo de descontinuidade de avanço na 

consecução dos atos que almejam o uso e a manutenção dos bens naturais não são 

visíveis. O que é nítido, é de um lado a influência decorrente do modo de plena 

produção e pleno consumo, e de outro a força preservacionista. No entanto, não se 

apresenta suficientemente compreensível como essa enevoada engrenagem de 

forças funciona, a qual deflagra a convivência de uma sociedade letárgica e 

anestesiada, que se sente cada vez mais solitária, incapaz, perdida e impossibilitada 

de reagir e estabelecer relações de convivência mais harmoniosa com os seus 

semelhantes e com a natureza. 

Com enfoque nesse tema, este texto dissertativo estabelece a problemática 

de identificar os impactos gerados ao meio ambiente e à vida humana, decorrentes 

dos imperativos econômicos em face aos discursos jurídicos socioambientais. Ou 

seja, busca averiguar as implicações decorrentes da supremacia dos fatores 

econômicos em face às decisões jurídicas socioambientais na sociedade 

contemporânea e os reflexos gerados ao meio ambiente e às formas de vida 

humana. 

Nesta perspectiva analítica, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a 

racionalidade econômica e jurídica contemporânea e as relações socioambientais, 

identificando-se os impactos gerados ao meio ambiente e à vida humana neste 

Planeta. 

Para consecução de tais pressupostos argumentativos, os objetivos 

específicos desta dissertação concentram-se: (i) na investigação do abandono às 

prerrogativas do meio ambiente e da vida humana em sua totalidade; (ii) na 

compreensão da tríade relação existente entre o poder econômico, o direito e as 

necessidades socioambientais da população; E por fim, (iii) na análise dos impactos 

decorrentes da preponderância do discurso econômico em face ao político, jurídico e 

socioambiental. 

Com base nos objetivos anteriormente expostos, com o intuito de não 

reproduzir padrões pré-definidos, a presente dissertação se apresenta em 3 (três) 

capítulos, assim distribuídos: o primeiro capítulo estuda e analisa a tutela ao meio 

ambiente, fazendo uma breve explanação sobre a trajetória das leis e injunções 
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ambientais no Brasil, destacando-se especialmente as características jurídicas, 

culturais e sociais dos períodos colonial, imperial e republicano. 

Por sua vez, o segundo capítulo investiga as raízes do abandono às 

prerrogativas do meio ambiente e da vida humana, inter-relacionando o poder 

econômico, o direito e as necessidades socioambientais da população ao contexto 

contemporâneo ocidental. 

O terceiro e último capítulo identifica e analisa alguns impactos decorrentes 

da preponderância do discurso econômico em face ao político, jurídico e 

socioambiental, dirimindo distorções argumentativas em razão de premissas 

históricas, políticas e sociais contraditórias que se apresentam na relação entre o 

conceito de desenvolvimento regional e desenvolvimento integral. 

Os esforços e estudos se concentraram numa pesquisa de ordem 

bibliográfica documental, amparada numa perspectiva multidisciplinar articulada a 

partir de pressupostos epistemológicos interdisciplinares, em que o direito - área de 

origem da pesquisadora - estabeleceu intercurso dialógico e investigativo com áreas 

como a filosofia, economia, a geografia e a teologia em torno das questões 

ambientais e suas implicações sobre os discursos e propostas de desenvolvimento 

local, regional e nacional.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 TUTELA JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE 

 

2.1.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E JURÍDICAS SOBRE A CONCEPÇÃO 

DE MEIO AMBIENTE: 

 

O meio ambiente pode ser entendido como um sistema de elementos e 

fatores que possui movimentos e dinâmica próprios. Seus componentes, quais 

sejam o ar, a água, o solo, a fauna, a flora, a multiplicidade das formas de vida e, 

entre elas a vida humana, movimentam esse sistema e o faz funcionar naturalmente, 

e em consequência fornecem as condições básicas à sobrevivência das espécies de 

vida neste Planeta. Um exemplo disso é a inquietação sofrida pelos diversos seres 

vivos nos momentos que antecedem um terremoto, um tsunami ou até mesmo um 

deslizamento de terras. Há uma simbiose, uma sincronia, uma integração e 

dependência entre os elementos ambientais que o tornam uno, próprio e indivisível.  

Nesta conexão específica, dentro das frágeis teorias existentes, segue o 

conceito, descrito por Antunes, para elucidar a abrangência do vocábulo meio 

ambiente nesta pesquisa: 

 

“Meio ambiente compreende o humano como parte de um conjunto de 
relações econômicas que se constroem a partir da apropriação dos bens 
naturais que, por serem submetidos à influência humana, transformam-se 
em recursos essenciais para a vida em quaisquer de seus aspectos. A 
construção teórica da natureza como recurso é o seu reconhecimento como 
base material da vida em sociedade” (ANTUNES, 2018, p. 8). 

 

Importante reafirmar o que fora aposto nas entrelinhas acima, especialmente 

no que tange ao reconhecimento do homem como elemento integrante do meio 

ambiente, bem como da natureza transformada em base material da vida em 

sociedade. Em outras palavras, são os subsídios naturais que, transformados pelo 

homem tornam-se recursos fundamentais e indispensáveis à vida humana na Terra.    

Entretanto, sendo o ser humano parte integrante do conjunto e dos seres que 

compõem o meio ambiente, não se pode adotar percepções fragmentadas dos 

elementos que integram este sistema, ou seja, faz-se necessária uma visão 

ecológica integral, que abranja demais categorias além da ideia exclusivamente 
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antropocêntrica, de que a natureza fornece recursos indispensáveis à manutenção 

das diversas formas de vida. A amplitude do conceito transcende a linguagem das 

ciências exatas ou biológicas, mantendo o indivíduo em contato com sua própria 

essência humana. 

Sobre as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, a encíclica papal 

redigida pelo Papa Francisco, um dos documentos mais importantes e respaldados 

deste século, que dispõe: 

 
38. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio 
ambiente onde se desenvolvem. E isto exige sentar-se a pensar e discutir 
acerca das condições de vida e de sobrevivência duma sociedade, com a 
honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e 
consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o 
espaço não são independentes entre si; nem os próprios átomos ou as 
partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como 
os vários componentes do planeta - físicos, químicos e biológicos - estão 
relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama 
que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa 
informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os 
conhecimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma forma de 
ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da 
realidade (FRANCISCO, 2015, p. 44). 

 
 
Nestes termos, fundamentados nestes esclarecimentos, o meio ambiente, 

além de integrar os elementos que o compõe - em suas mais diversas espécies - 

também envolve as riquezas e heranças culturais e regionais de uma população 

dinâmica e participativa no seu sentido mais amplo, inclusive no momento em que a 

natureza pode ser contemplada, admirada e desfrutada, como complementa o Papa 

Francisco: 

 
Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura 
para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da 
fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas 
atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador 
dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses 
imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que 
existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude 
(FRANCISCO, 2015, p.4). 

 

Sob tais premissas, quando se conceitua e referencia-se o meio ambiente, 

torna-se coerente fazer a inter-relação entre a natureza e os seres humanos que o 

habitam, considerando-se os elementos sociais, as relações comportamentais e o 

modo de vida dos povos, vinculando-os ao espaço habitado, uma vez que tais 
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aspectos influenciam sobremaneira na amplitude das mudanças dos sistemas 

naturais e artificiais na atualidade. 

Além disso, é sabido que as relações de apropriação realizadas entre o 

homem em relação ao meio ambiente do qual é parte integrante vêm se modificando 

contínua, intensa e extensamente, especialmente a partir da idade moderna6, porém 

com maior intensidade na contemporaneidade. As transformações geológicas, ou 

seja, os aspectos físicos constitutivos da natureza ocorrem lentamente no tempo e 

no espaço. Em contrapartida, as mudanças relacionadas ou advindas da sociedade 

humana com ou sobre a natureza ocorrem de forma acelerada e intensa, causando 

impactos aos bens comuns naturais e às espécies que habitam este Planeta e, por 

extensão, à própria sociedade humana.  

A ação do homem sobre o espaço geográfico é motivada, primeiramente, pela 

necessidade de sobrevivência dos seres humanos e, posteriormente, pelos 

interesses de acumulação vinculados ao modo de produção ou aos contextos 

históricos e sociais, como será mencionado adiante. 

Nesta gama de relações, os seres humanos, como animais políticos que são, 

constituíram e constituem ordenamentos jurídicos, imperativos econômicos e 

políticos, os quais orientam as formas de (re) organização e de ação social. 

Mediante o reconhecimento do político e do jurídico com a conquista da pólis 

e, teoricamente, ponderando os interesses da pluralidade, se constituem o Estado e 

as leis - oriundas das necessidades humanas geradas pela vida pública - com o 

intuito de assegurar as condições fundamentais para as relações sociais 

necessárias à convivência no espaço comum7. 

Até o século XVII a natureza era concebida numa cosmovisão teocêntrica, na 

qual a doutrina cristã era a autoridade válida que disseminava o conhecimento por 

intermédio da teologia. Já a ciência, ficava naquele contexto, limitada pelos dogmas 

da igreja. Naquela época, constatavam-se catástrofes naturais, pestes, guerras, falta 

de alimentos, dentre outros eventos decorrentes do desconhecimento e do medo 

humanos. 

 
6 Nova forma de pensamento e de visão do mundo inaugurada pelo Renascimento e que se 
contrapõe à escolástica e ao espírito medieval, desenvolvendo-se nos Séculos XVI e XVII com 
Francis Bacon, Galileu e Descartes, do qual é a principal expressão (JAPIASSÚ, 1996, p.185). 
7 “Essa condição permitiria aos seres humanos negociarem, por meio do comércio da palavra, de 
uma razão dialógica dos consensos que lhes permitiriam o estabelecimento de uma ação comum 
comprometida com a preservação e potencialização do espaço comum, lócus por excelência das 
questões sociais que afetam e justificam a vida humana” (BAZZANELLA, 2018, p.21). 
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Já nos séculos XV e XVI, o homem deixa de ser um espectador dos eventos 

mundanos, despertando seu interesse para o controle da natureza com o objetivo de 

fazê-los servir aos objetivos de vida da sociedade. Naquele período, a visão 

teocêntrica do mundo começa a mudar e a ciência consistia no aprofundamento das 

diversas questões, especialmente da física e da cosmologia. 

Como consequência, na modernidade8, mais especificamente a partir do 

século XVIII, ampliou-se a concepção antropocêntrica, incidindo de forma extensa e 

intensa na relação com a natureza, quando tal perspectiva é submetida aos 

imperativos da nascente racionalidade técnico-científica e econômica. Nesse 

contexto, a modernidade exige o protagonismo da razão humana na interpretação e 

compreensão do conhecimento sobre a natureza. Concomitantemente, desenvolve-

se o modo de produção capitalista9 hegemônico, que determina a forma de 

organização da produção, distribuição, consumo e a sobrevivência ou não da 

sociedade e, por decorrência, das relações que se estabelecem entre os seres 

humanos, as sociedades e a natureza. 

Sob tais paradigmas, a partir do século XVIII, quando se consolidou a 

dissociação da natureza da cosmovisão divina, os bens naturais disponíveis se 

tornaram objeto de experiências e pesquisas científicas que resultaram em 

consideráveis avanços tecnológicos mundiais; ao mesmo tempo, de crescente 

destruição ambiental. Afinal, o ser humano passou a ser o “dono ou senhor” e a 

natureza, objeto a ser conquistada e explorada ilimitadamente. 

 
8 A modernidade, conceituada por Zygmunt Bauman apresenta-se como uma vida que assumiu 
contornos eminentemente biológicos, sob uma conjuntura caracterizada na predominância da razão 
científica e técnica. Tal condição deflagrou um desconforto existencial manifestado em situações 
ambivalentes, inerentes à própria lógica de estruturação do processo civilizatório ocidental moderno. 
Sob esses pressupostos, o modelo civilizatório ocidental moderno concentrou-se na constituição da 
ordem em relação ao caos, ou, em outros termos, a origem da modernidade foi determinada pelo 
domínio da racionalidade em busca da ordenação do mundo e da existência em sua totalidade. Um 
mundo ordeiro significava um mundo em que as situações não escapassem à racionalidade - como 
por exemplo, calcular a probabilidade de um evento, bem como identificar a probabilidade de como 
aumentar ou diminuir referido evento -  de forma que os sucessos passados se tornem guias para os 
sucessos futuros. É um mundo no qual a gente sabe como ir adiante, como prosseguir - mediante 
uma racionalidade calculadora - alicerçando a existência em verdades e certezas. É a luta pela 
ordem. Uma ordem reafirmada em meio às contradições de forças indeterminadas, como a existente 
entre o homem e a natureza (BAUMAN, 1999).  
9 É o modo como os indivíduos se organizam, especificamente no que concerne à produção, 
distribuição e ao consumo dos bens; ou seja, as formas e processos de trabalho pelos quais os 
sujeitos agem sobre a natureza que o circunda para extraírem os bens naturais, produzirem e 
reproduzirem os meios necessários à subsistência humana. Além disso, é o modo de como está 
organizada a economia da plena produção, acumulação e consumo. 
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Naquele momento, as interrogações em torno da natureza alcançam 

significativa expressão nas reflexões do filósofo Francis Bacon (1561-1626), no 

século XVI, que registrou: “não se deve esquecer de que, em todas as épocas, a 

filosofia se tem defrontado com um adversário molesto e difícil na superstição e no 

zelo cego e desconhecido da religião” (BACON, 2002, p. 68). Sob tal ponto de vista, 

Bacon desenvolveu um novo instrumento científico intitulado Novo Organum, 

instigado pela convicção de que o tema “natureza” não estava exaurido naquele 

momento e enfatizou que: 

 
Os homens, até agora, pouco e muito superficialmente se têm dedicado à 
experiência, mas têm consagrado um tempo infinito a meditações e 
divagações engenhosas. Mas, se houvesse entre nós alguém pronto a 
responder às interrogações incitadas pela natureza, em poucos anos seria 
realizado o descobrimento de todas as causas e o estabelecimento de todas 
as ciências (BACON, 2002, p. 88). 

 

Sob tais perspectivas, a natureza se tornou objeto do antropocentrismo 

deliberado da ação humana, de experiências e pesquisas científicas que resultaram 

em avanços tecnológicos, porém, paradoxalmente, proporcionaram efeitos colaterais 

que se desdobraram em crescentes prejuízos ambientais. “O homem, ministro e 

intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos 

fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza” (BACON, 1973, p. 19).   

Sob tais prerrogativas, os avanços tecnológicos progrediram e se associaram 

à contínua e periódica modificação do ambiente em benefício do crescimento 

econômico, os quais representam, atualmente, visíveis metamorfoses humanas e 

ambientais que se contrapõem ao desenvolvimento integral da sociedade humana. 

A partir dessa interpretação até a atualidade, a temática ambiental tem sido 

alvo de impasses, incompreensões e incongruências, mas, também, de 

aproximações entre povos e países. Neste contexto, na significativa maioria das 

vezes prioriza-se o desenvolvimento local, ou mesmo regional sob um enfoque 

meramente economicista em face às demais premissas humanas e ecológicas. Por 

tais razões, o meio ambiente perpassa por desafios e tensões, momento em que o 

direito ambiental assume importância significativa na medida em que se apresenta 

como um dos agentes mediadores e reguladores das relações humanas entre si e 

com a natureza, como nos alerta Cardoso:  

 
A norma jurídica constitui-se em um instrumento capaz de mediar os 
interesses éticos, sociais, econômicos e políticos atinentes à matéria 
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ambiental, visando reduzir as desigualdades entre os iguais. Portanto, o 
Direito Ambiental passa a ser, também, um instrumento de intervenção da 
sociedade, através do poder público, nas questões econômicas e sociais 
(CARDOSO, 2003, p. 16). 

 

Sob tais pressupostos, no Brasil, o fundamento da tutela ao meio ambiente 

deriva diretamente da Constituição Federal de 1988. Segundo a referida Carta, a 

proteção ao meio ambiente prevista no Art. 22510 da CF/88, deve, 

indispensavelmente, respeitar outros direitos constitucionalmente tutelados, como os 

 
10 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: 
        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; 
        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. 
    § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
    § 3º 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. 
    § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
    § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
    § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas. 
    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis 
as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 
1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do 
patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-
estar dos animais envolvidos. 
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previstos no Art. 6º11 da CF/88, ao desenvolvimento econômico e ao princípio da 

livre iniciativa, estes dispostos no Art. 170, VI12 e Art. 3º II13, da CF/88. 

Este tema é enaltecido e mantido em permanente debate em determinados 

campos acadêmicos, políticos e científicos, pelos entes públicos e privados, quando 

propõem programas, políticas públicas, ações e empreendimentos como justificativa 

para o desenvolvimento econômico e social do país, que incidem diretamente sobre 

o meio ambiente e sobre todas as espécies de vida existentes neste espaço. 

Na contemporaneidade, o significado de desenvolvimento, na sua amplitude 

conceitual tem proporcionado expressivas reflexões no que concerne às questões 

ambientais, bem como tem contribuído para análises críticas em torno da temática, 

que questionam o entendimento que vinculava e, por vezes, ainda vincula, direta e 

exclusivamente ao crescimento econômico, tanto no cenário nacional como 

internacional. 

É mister reconhecer que o crescimento econômico se apresenta como o 

objetivo primordial a ser alcançado e assegurado incansável e indefinidamente por 

Estados e setores estratégicos da iniciativa privada, operando em dimensão local 

até o global, como se as consequências oriundas de tais anseios e iniciativas 

fossem exclusivamente favoráveis à população. Ou seja, como se os resultados 

deste sistema proporcionassem tão somente resultados positivos desejáveis como o 

aumento de empregos, acréscimo de renda, ampliação das possibilidades de 

consumo, etc.  

Nos dias atuais, é possível constatar a atuação do sistema ideológico - 

intermediado ou validado pela população e pelo Estado - por meio de atos que (i) 

disseminam ou apoiam elites acadêmicas e intelectuais, por intermédio de 

conferências ambientais e projetos de pesquisa imparciais, que camuflam a 

realidade socioambiental mundial; (ii) pesquisas tendenciosas, com o apoio de 

outras organizações, como por exemplo nas áreas de biotecnologia e clonagem; (iii) 

incentivam o estudo e o consumo de açúcares e carboidratos advindo da indústria 
 

11 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. Constituição República do Brasil, 1988. 
12 Art. 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]” Constituição 
República do Brasil, 1988. 
13 Art. 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: II - garantir o 
desenvolvimento nacional”. Constituição República do Brasil, 1988. 
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dos cereais, que afetam a vida humana, indistintamente; (iv) disseminam atos 

preconceituosos, racistas, genocidas, em face aos povos que não ocupam mesma 

posição hierárquica nos demais Estados soberanos, ameaçando acerca da 

possibilidade da guerra química e/ou biológica; (v) fazem intervenções internacionais 

militares ilegítimas; (vii) promovem movimentos ambientais nacionais e 

internacionais que desviam e pouco se aproximam dos seus objetivos declarados, 

perdendo a capacidade de realizá-los, perfazendo um fictício cenário socioambiental 

mundial. 

Mediante a consecução de tais atos, são imputadas práticas, regras e 

regulamentos que influenciam diretamente sobre o modo de vida da população 

(ainda que inconscientemente), gerando mal-estar e novas formas de 

relacionamento profissional e pessoal, bem como consequências negativas 

inerentes à desordem, à segregação de povos e territórios, aumentando as 

disparidades nacionais e regionais por intermédio do desequilíbrio social e ecológico 

e, por conseguinte, geram grande competitividade, como continua o geógrafo 

Santos: 

 

Em tais condições, instalam-se a competitividade, o salve-se-quem-puder, a 
volta ao canibalismo, a supressão da solidariedade, acumulando 
dificuldades para um convívio social saudável e para o exercício da 
democracia. Na esfera da sociabilidade, levantam-se utilitarismos como 
regra de vida mediante a exacerbação do consumo, dos narcisismos, do 
imediatismo, do egoísmo, do abandono da solidariedade, com a 
implantação, galopante, de uma ética pragmática individualista. É dessa 
forma que a sociedade e os indivíduos aceitam dar adeus à generosidade, à 
solidariedade e à emoção com a entronização do reino do cálculo (a partir 
do cálculo econômico) e da competitividade (SANTOS, 2003, p.27). 

 

Este ambiente de extrema concorrência se torna um terreno fértil para a 

atuação dos polos hegemônicos, como complementa Milton Santos: 

 

Cada empresa hegemônica age sobre uma parcela do território. O território 
como um todo é objeto da ação de várias empresas, cada qual, conforme já 
vimos, preocupada com suas próprias metas e arrastando, a partir dessas 
metas, o comportamento do resto das empresas e instituições. Que resta 
então da nação diante dessa nova realidade? Como a nação se exerce 
diante da verdadeira fragmentação do território, função das formas 
contemporâneas de ação das empresas hegemônicas? (SANTOS, 2003, p. 
43). 
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Pactuando do entendimento de Santos, as populações anestesiadas e 

extremamente comprometidas com a produção e o lucro, abandonam as premissas 

sociais e ambientais e delegam aos detentores do poder econômico as reflexões e 

medidas que norteiam a proteção da vida humana e do meio ambiente, como se tais 

grupos tivessem condições e possibilidades de conhecer, oferecer e assegurar tais 

direitos à sociedade humana.  

Neste contexto, sob condições precárias e degradantes de sobrevivência de 

grande parcela da população mundial, são (re) produzidos sistemas de explorações 

regionais, nacionais e internacionais - justificados pela extrema necessidade de 

defesa das condições de sobrevivência e progresso local - as quais se dão, na 

significativa maioria das vezes, em ambientes marginalizados, pobres e ausentes 

das mínimas condições ambientais ou dos direitos fundamentais. 

Nesses casos, o desenvolvimento econômico produz outras implicações 

negativas em sua conjuntura, tais como a ausência de saneamento básico, descaso 

com a educação, saúde e segurança pública, bem como a destruição dos ambientes 

naturais para exploração econômica e uso aos interesses ao desenvolvimento das 

grandes companhias. 

Sob este enfoque, identificam-se evidentes colisões entre o direito 

fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos sociais e o 

desenvolvimentismo econômico - inerentes ao modelo econômico capitalista no qual 

se insere o Estado e a sociedade brasileira - posto que tais conceitos estão 

integralmente vinculados e relacionados entre si. 

Tal vinculação está explícita no art. 6º da CF/88 e estabelece que todos os 

brasileiros devem ter acesso à educação e demais direitos sociais indicados no 

dispositivo, como: saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência social, licença à maternidade e à infância, e assistência aos 

desamparados.  

Sob a disposição da atual Carta Política brasileira, caso fossem equilibradas 

as normas preservacionistas, econômicas e sociais, verificar-se-ia um ambiente 

saudável, compatível com o desenvolvimento socioeconômico. Importante frisar que 

a Constituição Federal dispõe sobre a necessidade de coerência, equidade, de bom 

senso na interpretação e aplicação das questões ambientais, a fim de que os 
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preceitos inerentes ao ecossistema e outros igualmente tutelados sejam aplicados 

adequadamente.  

Nestes termos, sob os fundamentos do Estado Democrático de Direito14, os 

preceitos ambientais, sociais e o direito ao desenvolvimento econômico deveriam 

conviver harmoniosamente para propiciar o desenvolvimento regional sustentável, o 

qual se caracterizaria pelo cuidado e respeito aos ecossistemas e ao melhoramento 

das condições de vida das populações humanas. Porém, na prática, não é essa 

condição que prevalece, como será visto a seguir. 

Nesse enfoque, o debate ambiental não se restringe às questões jurídicas, 

mas, aborda aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos e culturais à luz de 

perspectivas interdisciplinares e transversais, que refletem as relações da sociedade 

humana entre si e desta com a natureza. Ainda nesta perspectiva, é preciso 

reconhecer que as concepções e relações de vida ainda na modernidade, e, 

sobretudo na contemporaneidade, são conduzidas e potencializadas 

sistematicamente e intensamente pela lógica da crescente produção, aliada ao 

intenso consumo.   

Neste sentido, percebe-se também que desde a modernidade reflete-se o 

persistente tratamento de todos os bens como se objetos fossem, especialmente, os 

bens naturais compreendidos como bens de consumo, conforme demonstra Hannah 

Arendt15: 

 
Temos de consumir, devorar, por assim dizer, nossas casas, nossa mobília, 
nossos carros, como se esses fossem as coisas boas da natureza que se 
deteriorariam inaproveitadas, se não fossem arrastadas rapidamente para o 
ciclo interminável do metabolismo do homem com a natureza. É como se 
houvéssemos rompido à força as fronteiras distintivas que protegiam o 
mundo, o artifício humano, da natureza, tanto o processo biológico que 

 
14 Segundo o Art. 1º da Constituição Federal de 1988: “A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático e tem como fundamento: Parágrafo Único: Todo poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos temos desta Constituição”. 
15 “Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa alemã, de origem judaica, estudou em Heidegger e Jaspers, 
tendo emigrado inicialmente para a França e depois para os Estados Unidos (1941), onde foi 
professora na New School for Social Research, de Nova York. Notabilizou-se sobretudo nas suas 
reflexões sobre a situação do mundo atual e sobre as crises que marcam nossa época: crise da 
religião, crise da tradição filosófica e crise da autoridade política. Na filosofia política é importante sua 
análise do totalitarismo, que interpreta como resultante precisamente da crise de autoridade. Para 
resolver essas crises, propõe a retomada de algumas características básicas dos movimentos 
revolucionários modernos como a Revolução Americana e a Francesa, em que o sistema de 
conselhos tornava as decisões políticas mais democráticas e participativas. Dentre as suas principais 
obras destacam-se As origens do totalitarismo (1951) e A condição humana (1958)” (JAPIASSÚ, 
1996, p. 15). 
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prossegue dentro dele, quanto os processos naturais cíclicos que o 
rodeiam, entregando-lhes e abandonando-lhes a sempre ameaçada 
estabilidade de um mundo humano” (ARENDT, 2014, p. XL). 
 

 

Assim, os povos, na modernidade, e, sobretudo na contemporaneidade, 

potencializam, sistematicamente, a relação de extração, transformação e consumo 

dos bens naturais. A era moderna é mais adequadamente representada para 

Hannah Arendt pela alienação em relação ao mundo: no duplo sentido do abandono 

da Terra em direção ao universo e abandono do mundo em direção a si mesmo 

(ARENDT, 2014), num completo e íntegro paradoxo entre os preceitos ambientais e 

sociais. 

 

2.2 ASPECTOS RELATIVOS À TRAJETÓRIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

BRASILEIRA   

 

2.1.1 Período Colonial 

 

A constituição da sociedade brasileira e de suas instituições está 

indissociavelmente vinculada em suas origens relativas às prerrogativas civilizatórias 

europeias, especialmente a portuguesa. Neste contexto, no dia 1º de maio de 1500, 

Pero Vaz de Caminha16 escreve a primeira carta ao Rei Manuel I17, Rei de Portugal, 

à época, cuja narrativa permaneceu mais de três séculos nos arquivos portugueses, 

tendo sido publicada no ano de 1817.   

Referida carta relata fatos minuciosos do primeiro encontro entre os marujos 

portugueses e a comunidade indígena, desde o comportamento, vestes, detalhes 

sobre os enfeites dos índios, até relatos pormenorizados sobre a sua inocência, os 

entendimentos entre eles por meio de gestos, tudo registrado com riqueza  de 

detalhes, caracterizando os esforços do escrivão de manter-se fidedigno aos fatos e 

 
16 “Pero Vaz de Caminha achava-se na esquadra de Pedro Álvares Cabral em viagem para Índia, 
como escrivão nomeado para a feitoria de Calicute. Considerando-se amigo do rei, em virtude de 
serviços prestados à Coroa pelo pai e avós, valeu-se da oportunidade de comunicar a nova do 
descobrimento” (CASTRO, 2002, p.13). 
17 D. Manuel I, Rei de Portugal que faleceu em Lisboa, no Paço da Ribeira, em 13 de dezembro de 
1521, com 52 anos.  
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acontecimentos que havia presenciado, permitindo ao leitor (o Rei) uma 

compreensão pormenorizada do ocorrido (CASTRO, 2002). 

Dentre os relatos da missiva, encontra-se um trecho revelador do que os 

portugueses subentenderam, diante da gesticulação dos índios: 

 

O Capitão, quando eles [índios] vieram, estava sentado em uma cadeira, 
bem vestido, com um colar de ouro mui grande ao pescoço, e aos pés uma 
alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, 
Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no 
chão, pela alcatifa. Acenderam-se tochas. Entraram. Mas não fizeram sinal 
de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs 
olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e 
depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também 
olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e 
novamente para o castiçal como se lá também houvesse prata (CASTRO, 
2002, p. 96). 

 

Baseando-se na narrativa acima exposta, verifica-se que, desde os primórdios 

da conquista das terras da colônia, esteve em curso um processo de intensa 

instigação à exploração política e socioambiental realizada pelos portugueses. 

Portugal, na condição de metrópole, impôs às suas colônias práticas econômicas 

extrativistas, calcadas na exploração dos bens naturais e assentadas no imperativo 

de rendas e lucros derivados da extração de recursos naturais, dentre eles Pau-

brasil, minérios, entre outros produtos e riquezas. Como bem explica Faoro: “Fundar 

uma vila ou povoação, ato de benemerência régia, era converter em moeda sonante 

o produto bruto da fazenda agrícola” (FAORO, 2001, p. 19). 

Naquele cenário, os bens naturais, bem como os bens públicos e privados 

não se distinguiam. A conquista de novos territórios se incorporava ao patrimônio da 

realeza lusitana. Era medida indispensável para o sustento dos privilégios da 

realeza, das necessidades e manutenção das estruturas estamentais constitutivas 

do estado absolutista e patrimonial português. 

A história daquele período se caracterizou pelo processo de colonização 

como uma atividade marítima e comercial, que culminou no povoamento da costa 

brasileira, com fins exclusivamente extrativistas e mercantis. A colônia se tornou 

objeto de exploração pelo Estado patrimonial português, em que as questões fiscais, 

marítimas, religiosas, jurídicas, entre outras, estavam todas vinculados ao Rei e ao 

estamento, como elucida Faoro: 
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As conquistas e colônias dão ênfase aos órgãos colegiados preocupando os 
soberanos em coordenar e centralizar a administração e os negócios 
ultramarinos. Os Tribunais, conselhos e casas, subordinam-se, frouxa ou 
rigidamente, ao comando dos ministros régios. Os interesses comerciais e 
fiscais inspiram a organização dos estabelecimentos formados ao lado da 
atividade diretamente desenvolvida pelo Estado, sistema próximo das 
modernas autarquias (FAORO, 2002, p. 210). 

 

O processo de colonização fundamentava-se no Direito Romano18 e no Direito 

Canônico19 que vigoravam em Portugal por meio das Ordenações Afonsinas de 

1446, em homenagem ao Rei Dom Afonso20. Esta primeira compilação de leis 

esparsas, dividida em cinco livros, perdurou até a primeira publicação das 

Ordenações Manuelinas, em 1514. A referida lei, que substituía os forais e os 

costumes até então vigentes, tinha como uma das preocupações coibir o corte de 

árvores frutíferas, haja vista a escassez de alimentos, especialmente de cereais, à 

época, na Europa. Por obviedade, o referido diploma legal foi incorporado e 

estendido à colônia, em razão da extensão do modelo lusitano aos colonizados. 

Entre outras variáveis, e sobretudo a partir dessa preocupação alimentícia, 

foram criadas e implementadas as sesmarias21, com o objetivo de cultivar o solo e 

abastecer a população da metrópole com alimentos oriundos da colônia. 

Posteriormente, as sesmarias ganharam um segundo sentido - o de povoamento -, 

conforme disciplinado nas Ordenações Manuelinas e Filipinas22, consideradas 

atualizações legislativas. 

Sob este enfoque, no que tange à vasta jurisdição, à época, as ordenações 

ofereciam a comprovação da intensa interferência da metrópole na vida da colônia, 

 
18 Os preceitos jurídicos oriundos de Roma constituem-se uma das mais importantes fontes do direito 
nos países ocidentais, cujos princípios e institutos fundamentam o Direito Civil brasileiro. 
19 O Direito Canônico conceitua-se como o conjunto de normas jurídicas constituídas com o propósito 
de organizar e regular os assuntos que envolvem a igreja católica e seus fiéis, mediante princípios 
advindos das leis sacramentais da própria estrutura institucional da igreja.  
20 As Ordenações Afonsinas correspondem a uma coletânea de leis e de diversas fontes jurídicas 
promulgadas durante o reinado de D. Afonso V. São a primeira compilação oficial de Direito do reino 
e inserem-se num período de influência do Direito Comum, no qual o rei legisla para esclarecer, 
completar ou inovar (NUNO, 1981, p.17). 
21 Sistema de distribuição de terras pela Coroa Portuguesa, com o objetivo de cultivar e colonizar o 
novo território (FAORO, 2001).  Legalmente, significava o título de posse de demarcada porção de 
terra ao donatário, com o objetivo de caracterizar a ocupação luso-brasileira na colônia, a qual estava 
condicionada ao cultivo e respectivo pagamento de foro e de dízimo sobre produção pelo sesmeiro à 
Coroa Portuguesa. 
22 As Ordenações Manuelinas do Senhor Rey Dom Manuel foram incorporadas, na sua grande 
maioria, às Ordenações Afonsinas, em 1521. Já as Ordenações Filipinas, de 1595, é uma compilação 
de todas as leis de Portugal à época (WAINER, 1993).  
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consolidando a gestão meticulosamente articulada, a qual se caracterizava por um 

conflito de atribuições públicas e privadas, como elucida Faoro: 

 

As Ordenações Afonsinas, Manuelinas e as Filipinas regulam essa unidade 
de governo, nascida de preocupações fiscais do soberano, com o estímulo 
de motivos militares e de defesa, sempre alheias ao espírito automista do 
self-government anglo saxão (FAORO, 2001, p. 216). 

 

A (in)gerência e a dominação política e econômica da metrópole sobre a 

colônia foi realizada por intermédio de uma hierarquia de atribuições e cargos, cujas 

atividades eram regulamentadas por uma gama de documentos, decretos, editais, 

normas e leis, segundo corrobora Wainer: 

 
Por outro lado, para proteger a exploração e regulamentar o comércio das 
riquezas naturais e o trabalho da mão de obra escrava de índios e negros 
no Brasil-Colônia, foram sendo editadas leis suplementares, conhecidas por 
legislação extravagante às Ordenações Filipinas e aos forais. Nela 
destacavam-se, além dos regimentos, as cartas de leis, alvarás, cartas 
régias, provisões e avisos Reais (WAINER, 1993, p. 199). 

 

No que concerne à exploração do Pau-brasil, a monarquia portuguesa 

compreendia que as referidas árvores eram uma riqueza permutável, e, por isso, 

arrendava as terras da colônia aos cristãos novos, para que eles explorassem a 

madeira existente, especialmente na costa brasileira. O referido acordo se tornou um 

modelo padronizado realizado na época, uma vez que trazia, subentendido, o 

encargo de descobrir e defender a terra (FAORO, 2001). No que tange aos 

procedimentos, Faoro explica: “os soldados, oficiais e companhias de ordenança 

escolhidos pela Coroa Real vigiavam a costa brasileira com o objetivo de guardar o 

Pau-brasil, sob os interesses lusos, em especial do Conselho Ultramarino” (FAORO, 

2001, p. 221). 

Foi nesse período que se constituíram as primeiras legislações voltadas à 

preservação de certas espécies presentes nas florestas brasileiras, tal como ressalta 

Antunes: “No século XVII foi elaborado o Regimento do Pau-brasil, pelo qual ficava 

proibido o corte de Pau-brasil sem expressa autorização das autoridades públicas” 

(ANTUNES, 2017, p. 891), leia-se a Corte Portuguesa. O corte e a exploração da 

preciosa madeira somente poderiam ser realizados mediante a licença ou 

autorização Real, assim como todas as demais atividades relacionadas aos recursos 

naturais da colônia. A Coroa portuguesa vigiava, interferia e limitava todas as 
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atividades realizadas, burocratizando e lucrando em todos os níveis. E assim o 

ordenamento jurídico daquela época cumpria seu escopo político e econômico, 

contribuindo com as demandas econômicas da metrópole, uma vez que nutria como 

objetivo povoar e explorar o território brasileiro. Faoro contextualiza: 

 
O poder público responsável e atendo à povoação do litoral esteve presente 
nessa jornada de três séculos não apenas para legalizar a situação que se 
criava com o alargamento da base física. Fez-se sentir, igualmente, para 
incentivar o movimento que levou ao extremo norte, ao extremo sul e ao 
oeste e assegurar ao Brasil as áreas amazônicas, gaúchas e mato-
grossenses (FAORO, 2001, p. 181). 

 

Neste contexto, os atos praticados pelos conquistadores tinham um fim em si 

mesmo, qual seja, expandir e manter todos os recursos vistos no horizonte, bem 

como realizar obras com o fim de possibilitar a monopolização e o privilégio 

exclusivo na extração de tais recursos, como prossegue Faoro: 

 

Os conquistadores podiam cativar legalmente a indiada, recebiam vastas 
concessões territoriais, iam autorizados a distribuir hábitos e patentes aos 
companheiros mais esforçados. Estevão Ribeiro Bayão Parente, Matias 
Cardoso, Domingos Jorge Velho e outros fixam este curioso tipo; 
geralmente, não tornavam à pátria e deixavam sinais de suas passagens e 
herdeiros de seu sangue em Minas Gerais, na Bahia, em Alagoas e alhures: 
mas o maior serviço que prestaram constituiu em ligar o Tietê e o Paraíba 
do Sul ao São Francisco, através da Mantiqueira, construindo e levando rio 
abaixo canoas para as quais não havia aqui madeira própria, e auxiliarem 
os curraleiros a se estenderem até o Parnaíba (FAORO, 2001, pp. 180/181). 
 

 

E, assim, o estamento português torna-se responsável pelas vicissitudes 

jurídicas, políticas, sociais e econômicas originadas na colônia. Segundo Faoro, 

“tudo parte das origens. O rei é o senhor das terras, das minas, do comércio e do 

círculo patrimonialista em que se consolidou e se expandiu o reino” (FAORO, 2001, 

p. 259). Neste contexto, evidencia-se que a perspectiva colonialista portuguesa 

conseguiu, desde os primórdios, controlar a economia colonial e implantar um 

modelo produtivo pautado no ramo primário e extrativista da economia, incidindo na 

dinâmica social, política, econômica jurídica e ambiental, sem aferir se o mesmo era 

compatível e se adequava-se à realidade da sociedade brasileira. 

Estas e outras análises da colônia em solo brasileiro esclarecem aspectos 

originários relativos a estrutura política, da concentração fundiária, da exploração 

intensa dos bens naturais e das pessoas, por intermédio do extrativismo 
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escravagista conferindo operacionalidade ao processo de colonização. Isto, 

evidentemente, sob a capa do Estado Português. 

Nesta breve exposição do período colonial é possível constatar que as 

medidas jurídicas, políticas, sociais e econômicas, bem como a edificação de 

infraestrutura na terra colonizada tinham como premissa viabilizar as condições de 

mercantilização da matéria-prima da colônia, potencializando a acumulação e a 

reprodução dos interesses dos colonizadores. 

Com fundamento nestas premissas, constata-se que o período colonial foi 

caracterizado por relações político-econômicas, as quais eram articuladas pela 

coroa portuguesa em face à colônia, e se traduziam pela obtenção de matéria-prima 

por meio da exploração dos bens naturais que aqui haviam e da opressão dos 

nativos que nesse território residiam. 

Num cenário contemporâneo, constata-se que essa condição exploratória 

vem se perpetuando no Brasil e nos demais países marginalizados, desde os 

primórdios. Um exemplo dessa interferência extrativista exercida pelos oligopólios 

em face aos países em desenvolvimento e a implementação das monoculturas nos 

países pobres, detentores de condições ecológicas favoráveis ao desenvolvimento e 

cultivo de determinados produtos, como esclarece Porto-Gonçalves: 

 

De início, a generalização das monoculturas esteve limitada pela questão 
da matéria, na sua relação espaço-tempo, isto é, pela questão energética. A 
primeira fase da constituição do sistema-mundo moderno-colonial esteve 
associada à exploração de produtos de alto valor por unidade de peso por 
meio da energia humana submetida a regimes de exploração brutais. A 
presença física do dominador e o sistema colônia, com toda a sua 
brutalidade, compunham o sistema na sua materialidade energética ao 
garantir por esses meios a separação entre o lugar de produção e os 
lugares de comercialização, distribuição e consumo (PORTO-GONÇALVEZ, 
2006, p. 29). 

 

 Sob tais condições, tem-se que desde o Brasil colonial até os dias atuais uma 

significativa concentração de terras produtivas brasileiras sob o domínio de grandes 

potências mundiais, causando o intenso e contínuo desaparecimento de pequenos 

produtores e dos agricultores de subsistência que, em razão da perda, venda ou 

desapropriação das terras cultivadas, se veem forçados a abandonar a produção 

agrícola e muitas vezes migrarem para trabalhar como operários assalariados nos 

centros urbanos mais próximos.  
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Ademais, a expansão das monoculturas pelos grandes grupos hegemônicos 

em determinados territórios destrói a fauna e a flora dos ecossistemas, bem como 

proporciona a lucratividade dos oligopólios na produção de sementes e demais 

insumos necessários ao cultivo. Nestas condições, verifica-se que, em nome dos 

interesses de progresso dos grandes grupos mundiais não são pesados ou 

compensados os impactos e desequilíbrios decorrentes da atividade econômica no 

território nacional, tais como a (re)distribuição da população rural e a degradação 

ambiental, especialmente o desaparecimento das zonas úmidas, as quais, 

transformadas em terrenos silvicultuais ou agriculturáveis, perdem a enorme 

biodiversidade local que abrigavam. Ou seja, um equivocado desenvolvimento 

econômico global, elitista, que traz implícito, na significativa maioria das vezes, 

perda da qualidade de vida e dos ecossistemas dos países marginalizados. 

Ademais, “neste período de globalização neoliberal, generaliza-se a 

financeirização das empresas, já que as inversões produtivas decrescem 

continuamente a favor das financeiras, e por outro lado, há a hipertrofia dos ganhos 

financeiros nos países da periferia” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 38), gerando 

um balanço negativo nas contas públicas, representando significativas reduções de 

investimentos nas áreas sociais e ambientais. 

Neste contexto de concentração de rendas, permite a constatação de severas 

concorrências, como as disputas desleais, guerras entre países pelas conquistas de 

mercado e obtenção de matéria-prima, bem como a instituição e manutenção da 

dívida externa, submetendo os países periféricos à condição de reféns dos países 

desenvolvidos, como assinala Porto-Gonçalves: 

 

“De fato, a fantástica dívida externa da maior parte dos países do mundo 
reduzidos a condições de semicoloniais, conforme assinalamos, tem sido 
objeto de uma verdadeira chantagem política onde organismos financeiros 
internacionais impõem políticas de ajuste estrutural que, no fundo, agravam 
a pilhagem ambiental e os problemas naturais (PORTO-GONÇALVES, 
2006, p. 38). 

 

Estas premissas argumentativas podem ser evidenciadas não somente no 

cenário nacional, mas, inclusive, regionalmente, como por exemplo no território do 

Planalto Norte Catarinense, o qual enfrenta um processo histórico intensificador, 

decorrente da exploração dos bens naturais, sob o pretexto do fomento econômico, 

especialmente pelas grandes corporações e potências mundiais que desenvolvem 
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monoculturas. Sobre o tema, elucidam e reforçam os autores Tomporoski e 

Marchesan: 

 
Constata-se, a partir da análise dos aspectos históricos e de características 
fisiconaturais do Planalto Norte Catarinense, que o extrativismo de 
produção, desencadeado pelos interesses econômicos do capital 
estrangeiro, subtraiu, nas primeiras décadas do século XX, enorme parcela 
da riqueza natural deste território (TOMPOROSKI e MARCHESAN, 2016, p. 
61). 

 

Assim, o extrativismo se caracteriza, majoritariamente, por atividades de alto 

impacto ambiental e de baixa intensidade tecnológica, social e humana, razão pela 

qual é permissível constatar que referido manejo produz significativos impeditivos ao 

desenvolvimento socioambiental da região. Isto porque as monoculturas impedem a 

diversificação produtiva que poderia ser desenvolvida na área, bem como geram 

poucos empregos e a significativa maioria deles de baixa renda. Ademais, a 

silvicultura, por exemplo - atividade predominante na região Norte do Estado de 

Santa Catarina - tem amplo e extenso ciclo de produção, razão pela qual 

impossibilita ou não propicia melhoras ao ecossistema ou à qualidade de vida da 

população. 

Sobre o tema, esclarece Porto-Gonçalves: 

 

A monocultura revela, desde o início, que é uma prática que não visa 
satisfazer as necessidades das regiões e dos povos que produzem. A 
monocultura é uma técnica que em si mesma traz uma dimensão política, 
na medida que só tem sentido se é uma produção que não é feita para 
satisfazer quem produz. Só um raciocínio absurdo de um ponto de vista 
ambiental, mas que se tornou natural, admite fazer a cultura de uma só 
coisa.  A história só faz comprovar por meio da geografia o absurdo da ideia 
de fazer monoculturas, seja por meio das crises econômicas e sociais 
derivadas de se estar mono especializado e assim vulnerável às oscilações 
de mercado, seja pela fragilidade dos agroecossistemas, exatamente por 
serem geneticamente simplificados (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.29). 

 

Neste contexto, o fluxo mercantilista decorrente da busca de energia e da 

matéria-prima continuam a manter o ciclo do modelo decorrente do período colonial 

tradicional, no qual “não só se disputam mercados para a venda dos produtos, mas, 

sobretudo, para se obter as fontes de matéria-prima ou controlar os lugares e 

regiões estratégicas” (PORTO GONÇALVES, 2006, p.32), quando os espaços e as 

questões inerentes à geopolítica se tornam fundamentais e decisivos nesse 

processo. 
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2.2.2 Período Imperial 

 

O período imperial brasileiro se deu logo após o início da Revolução 

Francesa, que se desencadeou na França, a partir de 1789, na qual estavam 

presentes os pressupostos de liberdade, igualdade e fraternidade - que ressoaram 

pelo mundo – e ocasionaram, no Brasil, a proliferação de ideais liberais, 

especialmente pelos jovens pertencentes às famílias brasileiras mais abastadas, 

que, na época, estudavam na Europa. Do continente europeu os estudantes traziam 

ideias liberais que influenciariam decisivamente nas futuras diretrizes do país, os 

quais, somados à experiência da independência norte-americana repercutiram e 

contribuíram para a transição do Estado absolutista para o Estado liberal no Brasil. 

Neste contexto histórico, em atenção à concretização formal e material da 

estrutura de poder e de direitos preeminentes, foi outorgada, no ano de 1824, por D. 

Pedro I, a primeira Constituição brasileira, denominada Constituição Política do 

Império do Brasil, após a independência do Brasil do reino de Portugal, a qual 

permaneceu vigente até 1889, ano da deposição da Monarquia e instauração da 

República pelos militares. 

Naquele momento histórico, em que pese o texto constitucional tenha obtido 

certa parcela de êxito no que concerne especialmente à limitação de poderes 

(referida Carta proclamou os direitos do homem e consagrou a separação de 

poderes), é importante ressaltar que os primeiros artigos da carta política brasileira 

foram formalizados sob as premissas das raízes do colonialismo e dos estreitos 

vínculos remanescentes e ainda mantidos com Portugal. 

Nestas condições, sob inúmeras circunstâncias conflituosas inerentes às 

revoltas e insurreições vivenciadas em razão da dissolução da Assembleia 

Constituinte de 1823, por D. Pedro I, a Constituição Política do Império do Brasil de 

1824 recebeu incontestável relevância na história constitucional brasileira, pois se 

adaptou às condições econômicas e sociais da época. 

Sob as perspectivas da independência da colônia, ainda mantendo a estrutura 

de Estado Imperial centralizado e herdado de Portugal, a Constituição Imperial de 

1824 não fez qualquer referência ao meio ambiente e à proteção dos bens naturais. 

Dito diploma legal determinou a elaboração do Código Civil e Criminal em 

substituições às centenárias Ordenações Filipinas que ainda vigoravam na colônia, 

ante a falta de legislação subsequente.  
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Em cumprimento ao disposto na Carta, em 1830 foi publicado o Código 

Criminal23. Já em 1850 foi promulgada a Lei n° 601, conhecida como a Lei das 

Terras, que estabeleceu que (i) a aquisição de terras somente poderia se dar 

mediante compra; (ii) a proibição da ação de usucapião sobre terras públicas; e (iii) 

disciplinou diretrizes sobre a ocupação do solo, dentre outros. 

A ausência de comprometimento constitucional com as questões ambientais 

fica evidenciada na promulgação da Constituição Federal de 1824 e nos textos 

constitucionais subsequentes, a seguir analisados, ainda que, nesse período tenha 

sido constatado significativo avanço nas fronteiras agrícolas, o que, 

consequentemente, gerou devastação de matas e florestas brasileiras. 

Ainda sob a questão ambiental no período imperial brasileiro de 1822 a 1899, 

expõe Wainer: 

Mesmo após a independência do Brasil, as leis que visavam a conservação 
das florestas de nada valiam. Não existia uma conscientização coletiva, no 
sentido de respeitá-las, fazendo com que fossem cumpridas. O problema 
era bilateral, pois estava tanto na falta de civismo do corpo administrativo, 
como na falta de civilidade por parte da população (WAINER, 1993, p. 203). 

 

Cabe ressaltar ainda, que no contexto do Brasil império foram edificadas 

obras estruturais importantes com o objetivo de promover o desenvolvimento 

interno, como os transportes. Nesse período foram sancionadas a Lei de 29 de 

agosto de 1828, estabelecendo as regras para a execução de obras públicas, como 

a navegação fluvial; a abertura de canais e de estradas; e o Decreto de 23 de 

outubro de 1832, objetivando ligar a capital às províncias da Bahia, do Espírito Santo 

e de Minas Gerais, para fomentar o progresso econômico nacional. 

Nesse período, com a substituição da agricultura orgânica pelas máquinas 

com seus cavalos-vapor (power horse) e demais implementos químicos, a atividade 

agrícola e silvicultural passam a depender economicamente das indústrias de 

insumos e bancos - financiadores de créditos - momento em que os polos 

hegemônicos ampliam substancialmente sua área de exploração dos bens naturais. 

 

 
23 Reconhecendo a inaplicabilidade das Ordenações Filipinas, a legislatura do Código Criminal de 
1830 foi resultado da conjuntura política vivenciada na nova unidade política que se formava à época. 
Seguindo o padrão previamente positivado no Ocidente, materializou em seu texto a recusa dos 
parlamentares ao modelo de soberania concentrado na figura do monarca, quando, por exemplo, 
abdicou da regulamentação dos delitos conhecidos como “lesa-majestade” a “atentado à vida do 
imperador”. Naquele momento houve consentimento entre os parlamentares sobre a premissa de se 
legislar exclusivamente sobre matérias criminais. 
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Sobre o tema, esclarece Porto-Gonçalves: 

 

É claro que não se pode deduzir o imperialismo diretamente da revolução 
energética consubstanciada na máquina a vapor. Entretanto, a enorme 
capacidade de transformação da matéria a partir dessa revolução 
energética proporciona as condições técnicas para que se vá buscar, onde 
estiver, o que se demanda. O capitalismo deve muito do seu 
desenvolvimento aos combustíveis fósseis - carvão, e depois petróleo e gás 
(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 30).  
 

Essa busca desenfreada - de obtenção de energia e matéria-prima dos 

ecossistemas que conservam tais reservas fósseis e energéticas - para 

beneficiamento e comercialização, numa dinâmica expansionista, desencadeia o 

processo de globalização, bem como institui os desequilíbrios econômicos e sociais 

mundiais. 

Mediante essa dinâmica imperial, é possível considerar que o ordenamento 

jurídico se constituiu na materialização do poder de disciplinar e ordenar as relações 

sociais, políticas e econômicas na colônia. Ou seja, preservava interesses de 

determinados grupos, cuja ação econômica insidia diretamente sobre as questões 

ambientais de outros grupos. Neste sentido é possível questionar: qual legado nos 

foi deixado e possivelmente preservado até os dias atuais, no que concerne ao 

ordenamento jurídico e às questões ambientais advindas do período imperial? 

 Desde aquele momento da história até os dias atuais constata-se que o 

fomento à industrialização e ao progresso estão pautados em discursos e em 

insipientes medidas que não atingem as premissas socioambientais regionais ou 

nacionais.  

Os bens naturais mais preciosos dos territórios brasileiros estão sendo 

depredados em nome de um equivocado desenvolvimento econômico e/ou regional 

que apenas contabiliza o fluxo de produtos, mercadorias e o progresso das 

empresas, sejam nacionais ou transnacionais.  Parece lógico que, de algum modo o 

desenvolvimento deveria ser integral e compreender certas condições, tais como os 

costumes, a vida histórica, a solidariedade e os equilíbrios no interior de cada 

território.  
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2.2.3 Período Republicano 

 

A mudança do regime político, ocasionado pela Proclamação da República, 

em 15 de novembro de 1889, concedeu tratamento tangencial à matéria ambiental, 

retirando o foco principal da infraestrutura e da atividade produtiva, que 

caracterizaram sobremaneira o período imperial. 

Neste cenário, a primeira Constituição do período republicano e a segunda 

Constituição do Brasil independente foi promulgada em 1891 e denominada 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil24, uma vez que foi inspirada 

no modelo estadunidense, que, em suma, permitia uma organização em 

consonância aos preceitos constitucionais, ao proclamar a união indissolúvel das 

unidades federativas. 

No interior desse sistema econômico decorrem transformações profundas na 

estrutura de classes da sociedade brasileira, na configuração do Estado quando se 

desenvolve um novo modelo de crescimento centrado na proteção do setor 

industrial. 

No cenário político consolidou-se a formação de personalidades a quem eram 

conferidos poderes regionais dotados um misto de poder político e militar. A figura 

protecionista repleta de poderio - intitulada de “coronel” - protegia, socorria e 

sustentava seus aliados, exigindo como contraprestação aos préstimos realizados, a 

obediência e fidelidade da população local. A esta relação política de subordinação, 

que acometeu o cenário político brasileiro durante décadas, deu-se o nome de 

coronelismo.  

Por seu turno, naquele momento histórico em que o voto era aberto e público, 

ou seja, diante da inexistência do sigilo, os coronéis sabiam exatamente quais os 

indivíduos permaneciam fiéis a ele ou ao seu candidato. Era o chamado “voto de 

cabresto”, dando origem ao fenômeno denominado de “política dos governadores”, 

que predominou no período da Primeira República do Brasil, compreendido entre os 

anos de 1891 e 1930. 

 
24 A nomenclatura “Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil” foi adotada, haja vista 
que os preceitos do diploma legal em referência seguiam o modelo prévio estabelecido na 
Constituição dos Estados Unidos da América, especialmente do sistema liberal norte-americano de 
organização federativa. 
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 Assim, a democracia implantada na Constituição de 1891 tinha caráter 

meramente decorativo, haja vista que, através do voto de cabresto o que se instituiu 

no país foi uma verdadeira oligarquia, dominada pelos Estados de Minas Gerais e 

São Paulo. E sob as perspectivas em que os coronéis elegiam os Governadores, os 

Deputados e os Senadores, inúmeras insatisfações surgiriam de uma população que 

almejava maior participação política e transparência no processo eletivo, estendendo 

inclusive o voto secreto às mulheres, que até aquele momento não participavam do 

processo eleitoral brasileiro.  

Sob estas circunstâncias desenvolveram-se as propícias condições para a 

Revolução de 193025 e o aparecimento de um líder carismático, que, inclinado para 

as questões sociais, tomaria o poder e acabaria com o coronelismo, e, 

consequentemente, com a política dos governadores. De fato, Getúlio Vargas 

assumiu e logo promoveu o desarmamento dos coronéis, alargando as 

competências da União e intervindo nos Estados com o intuito certo de desconstituir 

a política dos governadores. 

Referido período foi de suma importância histórica para o Brasil, pois, no 

entorno de 1930 dá-se início ao processo de modernização das relações produtivas, 

econômicas, sociais e políticas na sociedade brasileira. O advento do novo governo, 

sob a presidência de Getúlio Vargas, no período de 1930 a 1945, suscitou uma 

reorganização do poder, com a substituição das elites oligárquicas nacionais nas 

funções públicas, quando impulsionaram a ruptura com a Primeira República, num 

cenário em que Vargas sustentou o controle do processo de constitucionalização no 

país. Nesse momento histórico Vargas assumiu a presidência do Brasil 

provisoriamente - em nome do exército e da marinha, sem qualquer consulta oficial 

ao povo brasileiro. 

Assim, a Primeira República representava uma determinada ordem social, 

política e econômica que foi substituída por outra, mediante as medidas adotadas 

pelo governo Vargas, as quais contemplaram a dissolução do Congresso Nacional, 

das Assembleias Estaduais, Câmaras Municipais e a destituição dos governadores 

de Estados. 

 
25 A Revolução de 1930 foi o produto de um movimento com o objetivo imediato de depor o governo 
de Washington Luís e impedir a posse de Júlio Prestes, eleito presidente da República. Esse 
movimento revolucionário foi considerado o marco inicial da Segunda República no Brasil. 
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Nesse contexto, Getúlio marca para o dia 03 de maio de 1932 eleições que 

elegeriam a Assembleia Constituinte - eleições que, mesmo com a eclosão da 

Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo (vencida pelo governo), 

ocorreram e deram início à elaboração da Constituição de 1934. Sob tais condições, 

surgiu a primeira Constituição verdadeiramente social do Brasil, de caráter 

democrático e interventiva - o texto da Carta Política de 1934. 

Entretanto, com base numa análise da constelação que apoiava o governo 

Vargas, à época, faz-se permissível constatar que foi mantido o predomínio 

oligárquico das elites dominantes, bem como não era possível identificar um setor 

econômico que pudesse, por si só, exercer suas atividades de forma voluntária e 

autônoma. Era a continuidade da mesma ordem econômica, social e política 

disfarçada de ruptura, com o intuito de acumular prestígio numa eventual posição 

política mais sólida, sem caracterizar uma oposição a nenhum dos lados. 

Como as constituições refletem em nitidez o momento histórico precedido, 

sob um contexto de excepcionalidade, a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1934, regulava demandas sociais emergentes, como explica 

Cunha: “Deixava patente a disposição de organizar um regime democrático, que 

assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem social e econômico” 

(CUNHA, 1990, p. 60). Neste texto, originalmente constou a pioneira previsão do 

controle de constitucionalidade das leis brasileiras. 

Ainda nesse contexto político, social, econômico  e cultural, mais 

especificamente em 1934, foram publicados o Código de Mineração26; o Código 

Florestal27; Código de Caça e Pesca28; o Código de Águas29; diplomas legais que 

objetivavam o progresso e o fomento econômico nacional. 

Sobre o Código de Águas e a produção de energia elétrica no país, elucida 

Antunes: 
 

26 Instituído pelo Decreto nº 24.642, de 10 de julho de 1934, sob a premissa de que o 
desenvolvimento da indústria mineira estava na dependência de medidas que facilitassem, 
incentivassem e garantissem as iniciativas privadas nos trabalhos de pesquisa e lavras dessas 
riquezas. 
27 Instituído pelo Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934, que disciplinou sobre as florestas 
existentes no território nacional, uma vez que constituíam bens de interesse comum a todos os 
habitantes do país. 
28 Instituído pelo Decreto nº 24.672, de 02 de janeiro de 1934, regulou sobre a caça e a pesca no 
país. 
29 Instituído pelo Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, tendo como uma de suas premissas: 
permitir ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas, de acordo com 
as necessidades e interesses da coletividade nacional. 
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A água, portanto, foi enfocada sob o ponto de vista de que se constituía um 
elemento essencial para a produção de riquezas econômicas e 
desenvolvimento, especialmente como fonte geradora de energia elétrica 
(ANTUNES, 2017, p.1137). 

 
Posteriormente, como consequência da crise provocada pela campanha 

presidencial, bem como estimulada pela situação internacional, em 10 de novembro 

de 1937 foi proclamado o Estado Novo com a instituição da Constituição de 1937. 

Naquele momento o país se encontrava num impasse econômico, político e social 

que eclodiu num movimento que deu origem à Carta de 1937. 

Paralelamente, no cenário internacional, assistia-se à militarização da 

Alemanha durante o período após a Primeira Guerra Mundial, associado ao regime 

fascista dominante na Itália e ao regime comunista da então União Soviética. Nesta 

dualidade de ideias, o mundo dividia-se entre direita radical, representada pelo 

nazismo e fascismo, e um regime comunista, representado pela então União 

Soviética. 

Para Vainer, “tal dicotomia ideológica se refletiu no Brasil com a fundação do 

Partido da Ação Integralista Brasileiro, de cunho fascista, encabeçada por Plínio 

Salgado e a fundação do Partido Comunista do Brasil, sob a chefia de Luis Carlos 

Prestes” (VAINER, 2010, p.176). Formava-se, então, sob as duas diretrizes, um país 

com premissas político-ideológicas paradoxais e contraditórias. 

Sob a influência dos fundadores do Estado Novo, num conturbado cenário 

político, ainda sob um regime ditatorial, foi outorgada a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1937, conhecida no senso comum como “polaca”, por suas 

semelhanças com a Constituição polonesa, de 1935. A Carta brasileira propunha a 

desagregação da “República Velha” ante seu caráter nacionalista, patriótica e 

intervencionista, cujos preceitos foram violados diversas vezes em razão da falta de 

representatividade do Poder Legislativo. 

Em matéria ambiental, a Constituição de 1937 atribuiu à União competência 

para legislar sobre minas, águas, florestas, caça e pesca, o que foi considerado um 

significativo avanço das premissas ambientais da época, se comparadas com a 

trajetória do Brasil Colônia, Império e República Velha. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a conjuntura política da população 

brasileira à época deflagrou significativas alterações, uma vez que o ambiente 
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político se demonstrou propício à redemocratização - em decorrência da derrota dos 

regimes totalitários - na Europa. 

No centro desta ruptura ideológica, Getúlio convocou eleições para dezembro 

de 1945, reafirmando sua pretensão de permanecer no poder, contudo, teve suas 

intenções obstadas, uma vez que foi deposto em 29 de outubro de 1945.  Em 

contrapartida, Eurico Gaspar Dutra vence as eleições e convoca a Constituinte, que 

promulga a Constituição de 1946. 

Por seu turno, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 trouxe 

inovações no que tange à defesa ambiental do patrimônio paisagístico, histórico e 

cultural. Senão, veja-se: “Art. 175: as obras, monumentos e documentos de valor 

histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais 

dotados de particular beleza, ficam sob a proteção do Poder Público” (Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil, 1946).   

Decorridos alguns anos, mais especificamente em 1964, por meio de um 

golpe de Estado, as Forças Armadas assumiram o poder, apoiadas por movimentos 

políticos heterogêneos30 e por grupos mais conservadores da sociedade, quando 

depuseram o Presidente da República João Goulart. Na ocasião, sob as premissas 

da segurança e do desenvolvimento nacional, constituiu-se um governo que 

manteve a constituição de 1946 com algumas modificações, como: eleição indireta 

do Presidente, celeridade da discussão dos projetos de lei, sansões aos corruptos e 

subversivos, cassação de direitos políticos e mandatos legislativos (CUNHA, 1990). 

Consequentemente, a Constituição do Brasil de 1967 foi imposta com o 

objetivo de instituir e legalizar o regime de ditadura no Brasil, quando os militares 

não invocaram o poder constituinte, mas utilizaram o Congresso Nacional. A Carta 

Política de 1967 tratou das questões ambientais nos moldes dos diplomas 

anteriores, ou seja, apenas disciplinou sobre as competências para as matérias 

ecológicas. 

Mediante tensões internas causadas pela ausência de condições técnicas de 

manutenção da constituição vigente e com o intuito de alterar a Carta de 24 de 

janeiro de 1967 e promover uma reforma constitucional, foi promulgada pelos 

 
30 Movimentos oriundos da sociedade civil desencadeados em diversas regiões brasileiras, cujas 
reivindicações estavam diretamente relacionadas às reformas que possibilitassem melhores 
condições de vida à população. Um exemplo foi o movimento estudantil, que realizou intensas 
mobilizações nacionalistas, contraditando o controle social e político imposto pelo regime militar. 
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ministros militares a Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Para Cunha, “essa 

Emenda é, materialmente, outra constituição, mas formalmente é uma alteração da 

Carta anterior” (CUNHA, 1990, p. 98). 

O primeiro Ato Institucional31, em face do qual sobrevieram (AI-2, AI-3, AI-4 e 

AI-5), substituía o texto constitucional anterior. Dava aos militares, por exemplo, o 

poder de suspender mandados legislativos, cargos de juízes e demais funcionários 

públicos, bem como possibilitava a intervenção em sindicatos de trabalhadores. 

Entre fins dos anos 60 e primeiros anos da década de 70 do século XX se 

constituíram em países da América do Sul ditaduras militares, entre eles países 

como Chile e Argentina. Em suas especificidades a ditadura no Brasil foi menos 

intensa em alguns momentos, mais violenta e repressiva em outros, ao longo do 

período de 1964 a 1985. Esse período pautou-se pela supressão dos direitos 

fundamentais do cidadão, pelo cerceamento da liberdade, pela perseguição aos 

opositores, pela repressão, exílio, tortura e assassinato de dissidentes do regime 

ditatorial, bem como pelo desenvolvimento e manutenção de uma economia 

alinhada aos interesses das elites brasileiras subserviente a interesses estratégicos 

e geopolíticos internacionais. 

Paralelamente, num momento histórico de transição democrática, provocada 

pela inépcia do sistema implantado pelos militares desde 1964, foi promulgada a Lei 

nº 6931\81, no Art. 3º, inciso I, intitulada Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), cujo diploma legal conceituou o meio ambiente como sendo: “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”.  

Em consonância com o art. 2º, foram instituídos os princípios da PNMA, quais 

sejam: a) equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio 

público; b) racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; c) 

planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; d) proteção dos 

ecossistemas; e) controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; f) incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologia orientada ao uso 

racional dos recursos ambientais; g) acompanhamento do estado da qualidade 

 
31 Instrumento jurídico utilizado pelo poder executivo para emendar arbitrariamente a Constituição 
Federal, ou seja, proceder alterações substanciais ao texto constitucional e revestir o ato de 
legitimidade.  
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ambiental; h) recuperação de áreas degradadas; i) proteção de áreas ameaçadas de 

degradação; e j) educação ambiental em todos os níveis de ensino.  

No cenário político, mais especificamente no período que compreendeu os 

anos de 1974 a 1979, o Governo do General Ernesto Geisel promoveu uma 

pequena abertura política, a qual se tornava o primeiro passo à redemocratização 

esperada e almejada pela população brasileira à época. 

Já em 1979, o General João Baptista Figueiredo, Presidente do Brasil, 

concede anistia aos condenados por crimes políticos, momento em que retornaram 

ao país muitos artistas e intelectuais exilados. Por sua vez, as eleições diretas para 

Governador da República, que aconteceram no ano de 1982 mostraram quão 

impopular era o governo, a partir da vitória expressiva do PMDB (Partido da 

Mobilização Democrática do Brasil), principal oposição ao governo ditatorial. Tal 

vitória criou condições para que o povo pedisse eleições diretas também para 

Presidente da República, as quais ocorreram dois anos mais tarde. 

Nos anos 80, mais especificamente em 1984, após inúmeros confrontos e 

movimentos que fomentavam a resistência à repressão e ao regime militar no país - 

que foi palco de públicas e inquestionáveis tragédias, como prisões, torturas e 

crimes políticos - iniciou-se um movimento intitulado “Diretas, já!”, que objetivava 

restabelecer a democracia no Brasil por intermédio da eleição direta para presidente 

da república. 

Associadas às “Diretas, já!”, decorreu a expansão das periferias urbanas ante 

o êxodo rural, aumento dos índices inflacionários, as greves e a desordem geral, 

eventos que marcaram a saída dos militares após 21 anos de poderio e o retorno 

dos governos civis ao poder, momento em que o foi eleito o primeiro presidente civil 

do Brasil. 

 Apesar dos fatos precedentes, as eleições ocorridas em 1984 foram 

indiretas, mas levaram à Presidência da República um civil, o então governador de 

Minas Gerais, pelo PMDB, Tancredo Neves, que adoeceu antes de tomar posse e 

faleceu em 21 de abril de 1984, causando grande comoção popular.  

Após fervorosa discussão nacional acerca da necessidade ou não de serem 

convocadas novas eleições presidenciais, assumiu a presidência do Brasil o vice de 

Tancredo Neves, José Sarney, membro da aristocracia maranhense, sendo que, sob 

seu governo foi elaborado o texto de uma nova Carta constitucional que refletisse os 
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novos rumos da democracia e da liberdade, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

sobre a qual comenta Bonavides: 

 

A Constituição de 1988 é, basicamente, em muitas de suas dimensões 
essenciais, uma Constituição do Estado social. Portanto, os problemas 
constitucionais referentes a relação de poderes e exercício de direitos 
subjetivos têm que ser examinados e resolvidos à luz dos conceitos 
derivados daquela modalidade de ordenamento (BONAVIDES, 2010, p. 
371). 

 

A Constituição de 1988 foi o resultado de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, confirmada por voto popular após o fim do regime ditatorial. Ainda 

nesta direção, assumiu uma caracterização de conformação de um Estado de bem-

estar social. 

Considerada um marco para o Direito Ambiental brasileiro, a Constituição de 

1988 traz o Artigo 225, que está exclusivamente reservado ao meio ambiente. Na 

referida Carta Magna, as questões ambientais e o direito ao meio ambiente são 

implementados constitucionalmente, juridicamente e explicitamente pela primeira 

vez na história política e jurídica do Brasil. 

Em que pese o fato de que o Artigo 225 ser um único artigo, o mesmo tem 

uma gama de disposições importantes, cuja proteção explicitada é intergeracional. 

Ou seja, “destina-se não somente aos seres humanos que hoje habitam o planeta, 

mas também àqueles que ainda estão por nascer” (DANTAS, 2012, p. 38). 

O referido dispositivo constitucional afirma que o meio ambiente é “bem de 

uso comum do povo”. Significa que não pertencem ao poder público ou ao particular, 

mas integra categoria diversa de bens metaindividuais ou transindividuais. Ou seja, 

são bens coletivos de terceira geração (DANTAS, 2012). 

Nesta breve trajetória político-jurídica ambiental apresentada, o art. 225 da 

CF/88 e a PNMA podem ser considerados os principais instrumentos legais de 

proteção ao meio ambiente na atualidade. 

Considerando que as políticas ambientais se referem a movimentos 

articulados com vistas a estabelecer mecanismos capazes de promover a utilização 

dos recursos de forma que proporcionem o desenvolvimento sustentável, a PNMA 

pode ser considerada um dos pilares desse sistema, ou seja, uma das parcelas mais 

importantes para a legislação ambiental nacional, na medida em que “os princípios 
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constantes nela representam uma orientação prática à ação governamental” 

(ANTUNES, 2017, p.106).  

As principais atribuições da PNMA caracterizam-se por fixar princípios, 

diretrizes e parâmetros normativos capazes de assegurar a sustentável utilização 

dos recursos naturais. Para tal finalidade, a PNMA conta com instrumentos que 

possibilitam a consecução de suas atividades, bem como com o apoio do 

SISNAMA32 e do CONAMA33, órgãos auxiliares deste sistema. 

Com base em tais perspectivas, bem como no avanço técnico dos conceitos 

inerentes ao ecossistema, alcança-se uma visão mais ampla, tanto pela doutrina 

jurídica, como pela sociedade acerca das demais categorias vinculadas. Pacificou-

se que o meio ambiente se caracteriza não só pela natureza, mas adicional e 

complementarmente pela atividade antrópica e demais condições implementadas 

pelo ser-humano, razão pela qual se desenvolveu o Direito Ambiental. Sob tais 

pressupostos, Antunes esclarece: “É claro que, ao tratarmos de Direito Ambiental, 

não estamos falando de toda e qualquer atividade humana. Estamos fazendo 

referência especialmente às atividades que afetam direta ou indiretamente as águas, 

a fauna, as florestas, o solo e o ar” (ANTUNES, 2017, p. 02). Ainda nesta direção, e 

vinculado ao debate ambiental, conclui Antunes:  

 

Entendo que o Direito Ambiental pode ser compreendido por um direito que 
tem por finalidade regular a apropriação econômica dos bens ambientais, de 
forma que ela se faça levando em consideração a sustentabilidade dos 
recursos, o desenvolvimento econômico e social, assegurando aos 
interessados a participação nas diretrizes a serem adotadas, bem como 
padrões adequados de saúde e renda (ANTUNES, 2017, p. 09). 
 

 

Assim, verifica-se que, normativamente, o conjunto da legislação ambiental 

brasileira é consequência da busca da harmonia entre diversos dispositivos que 

objetivam a defesa do meio ambiente e dos bens naturais, razão pela qual faz uma 

 
32 SISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente: criado com o art. 6º da Lei 6938/81, 
caracteriza-se por um conjunto de órgãos com atribuições próprias. É um órgão superior que tem por 
função primordial exercer o poder de polícia em matéria ambiental. Ex.: fiscalização das atividades 
degradadoras do meio ambiente, com o objetivo de executar, em âmbito nacional, a Política Nacional 
do Meio Ambiente; 
33 CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente: criado pelo art. 6º da Lei 6938/81, com a 
finalidade de assessorar, estudar, propor ao conselho de governo diretrizes e políticas 
governamentais e deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. É um órgão atuante que possui duas obrigações: consultivo e 
deliberativo. Ex.: controle da qualidade do ar-CONAR; 
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interseção entre as normas de natureza ambiental e àquelas que se referem aos 

direitos individuais do cidadão. Contudo, no momento da aplicabilidade de tais 

preceitos pelo Estado, ou seja, no instante em que se faz necessário efetivar e 

executar as normas ambientais já publicadas, no âmbito do território nacional, 

verifica-se uma intensa e contínua influência do setor econômico neste processo. 

Sob tais premissas, é possível considerar que, desde o período colonial, 

imperial e republicano, as questões ambientais foram ao longo do percurso político, 

econômico e social brasileiro, objeto de interesse de grupos econômicos específicos. 

Por tais razões, faz-se imperioso constatar que as reflexões ambientais e a própria 

lei estão diretamente relacionadas às vicissitudes inerentes aos discursos políticos e 

econômicos, como identifica Wainer: 

 

Verificou-se que, em determinadas épocas existiam dispositivos muito 
avançados. Contudo, esses Ordenamentos eram ineficazes, pois a 
população não tinha um sentimento de amor e valorização da coisa pública 
nacional. A História nos mostra que há vários séculos já havia a noção do 
bem público de uso comum do povo. No entanto, o individualismo e a 
ganância de certos segmentos da sociedade se sobrepuseram ao interesse 
coletivo (WAINER, 1993, p. 206). 
 

 

A partir da perspectiva até aqui apresentada, é possível considerar que 

apesar do contexto histórico comprovar que há muitos séculos já existia o conceito 

de bens necessários e indispensáveis à coletividade, pouca legislação vigorava com 

o intuito de manter, equalizar e preservar esses bens. O pressuposto primordial da 

regulamentação legal dos bens naturais sempre foi no sentido de extrair, vender e 

lucrar com a comercialização dos mesmos. E ainda, no intuito de privilegiar 

interesses dos grupos majoritários que controlaram as relações de poder. 

Como consequência de tais atos, a sociedade brasileira e mundial 

contemporânea se encontra diante da necessidade de gerir os bens naturais em 

constante movimento periódico de superação - ponderando-se as peculiaridades, as 

limitações e as condições de cada região - para afirmar estratégias de 

desenvolvimento integralizado. Isto porque não há relação harmônica, seja nacional 

ou internacional, entre produção, meio ambiente e desenvolvimento econômico que 

mantenha um equilíbrio entre a sociedade e a natureza, proporcionando a 

possibilidade da manutenção da vida com qualidade. Nesta direção prossegue 

Antunes:  
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O grau maior de proteção ambiental é uma razão direta do maior nível de 
bem-estar social e renda da população. Por isso, as principais declarações 
internacionais sempre enfatizam a necessidade de desenvolvimento 
econômico, o qual deverá ser sustentável (ANTUNES, 2017, p. 19). 

 

A partir de tais pressupostos, constata-se que a racionalidade jurídica 

apresentada, seja no âmbito legislativo ou no que tange à efetivação e aplicabilidade 

das normas ambientais está direta e absolutamente vinculada aos discursos sociais, 

políticos e econômicos do período, legitimando, ou mesmo deslegitimando ações e 

práticas em relação ao meio ambiente e à vida humana.  

As consequências oriundas da trajetória jurídica, política e econômica são 

enfrentadas diuturnamente pela população brasileira, mesmo depois de decorridos 

mais de 500 (quinhentos) anos após a colonização do país. Tais impactos se 

apresentam na intensa extração e exploração dos bens naturais e a consequente 

transformação dos bens em recursos, mediante a intensa utilização do trabalho 

humano, para o controle, produção, circulação e consumo dos produtos. 

 

 

2.3 PRERROGATIVAS DO DIREITO, DO MEIO AMBIENTE E DA VIDA 

HUMANA 

 

A partir da criação dos dispositivos jurídicos e na implementação da tutela 

ambiental anteriormente apresentadas nesta pesquisa, é possível constatar a 

doutrina do positivismo34 adotada no Brasil, formalizada por intermédio das 

proclamações e ordens jurídicas europeias e estadunidenses, as quais representam 

uma herança católica e tomista35 se enquadraram à estrutura ocidental.  

As teorias do direito natural36 não se constrangiam em usar o nome de Deus 

para validar seus atos e ideologias jurídicas. Contudo, com a constituição das 

 
34 Foi adotado por Augusto Comte para a sua filosofia e, graças a ele, passou a significar uma grande 
corrente filosófica que, na segunda metade do séc. XIX teve numerosíssimas e variadas 
manifestações em todos os países do mundo ocidental. A característica do positivismo é a 
romantização da ciência, sua devoção como único guia da vida individual e social do homem, único 
conhecimento, única moral, única religião possível (ABBAGNANO, 2007, p. 788).  
35 O sociólogo francês Augusto Comte, no século XIX apresentou pressupostos teóricos e 
metodológicos do positivismo, sendo considerado o iniciador da corrente positivista. Comte defendia 
a importância do conhecimento científico às transformações sociais. 
36 “O direito natural tornou-se, assim, um nome coletivo para aquelas normas que devem sua 
legitimidade não à sua origem às mãos de um legislador legítimo, mas às suas qualidades imanentes 
e teleológicas. O direito natural tem sido, destarte, a forma específica da legitimidade de uma ordem 
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normas e a distinção entre o phisis e nomos foram propostas por intermédio das leis, 

justificativas de condutas que não se traduziam mais na vontade dos “Deuses” ou de 

“Deus”.  

Sob tais condições, conforme exposto, as leis gerais não se constituíram 

naturalmente, mas são intenções humanas, mas, também, resultados das 

necessidades e das dinâmicas das relações sociais, políticas e econômicas das mais 

diversas sociedades humanas. No que concernem às leis ambientais, não foi 

diferente. Conforme demonstrado pela análise do período colonial brasileiro e, por 

intermédio das iniciativas incipientes realizadas durante o período republicano, as 

normas ambientais são respostas aos atos econômicos e políticos desenvolvidos 

pelas demandas sociais, políticas e econômicas vigentes em determinado contexto, 

sendo que até o presente momento, constata-se que não houve significativo avanço 

na perspectiva da preservação e cuidado com os bens naturais. Os maiores avanços 

em termos jurídicos (constitucionais) e de debate social ocorreram recentemente, 

nas últimas 3 (três) décadas, originadas por intensos debates, necessidades, 

conflitos, impasses e também consensos entre desenvolvimentistas e 

preservacionistas. 

Neste contexto, teoricamente, a ordem jurídica não tem um fim em si mesmo, 

mas seu sentido é a possibilidade de regulamentação da vida dos seres humanos 

em sociedade (TIGAR e LEVI, 1978). Ou, em outros termos, o discurso jurídico não 

pode se sobrepor à locução política, econômica e social, mas deve servir e regular 

tais relações. Sob tais pressupostos, compete ao ordenamento jurídico servir de 

parâmetro de análise na avaliação da assertiva das condutas das relações sociais, 

políticas, econômicas e ambientais. 

Com enfoque nos argumentos apresentados, quais sejam, considerando que 

o ordenamento jurídico deveria constituir-se num dispositivo técnico instituído 

mediante regras que teriam a obrigação de tutelar, defender e preservar o meio 

ambiente e a vida humana, como compreender os inúmeros desamparos sociais e 

ambientais presenciados e vivenciados pela sociedade atualmente? Exemplo disso, 

                                                                                                                                        

revolucionariamente criada. A invocação do direito natural tem sido repetidamente o método mediante 
o qual classes em revolta legitimaram suas aspirações, quando não basearam, ou não puderam 
basear suas reivindicações sobre normas religiosas ou na revelação. Nem todas as leis naturais, 
contudo, foram “revolucionárias” em suas intenções no sentido de fornecer uma justificação para a 
concretização, pela violência ou desobediência passiva de certas normas contra a ordem vigente. Na 
verdade, o direito natural serviu também para legitimar poderes autoritários dos mais diversos tipos 
(TIGAR e LEVI, 1998, p. 283). 
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como legitimar a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no curso do Rio 

Xingu? Do mesmo modo, de que forma é possível a  convalidação das legislações 

que flexibilizam, amenizam a tutela indispensável à vida e ao meio ambiente, como a 

Lei de Proteção da Vegetação Nativa (LPVN), conhecida comumente como o Novo 

Código Florestal37 e as novas regras Trabalhistas38? Como assistir imunes, imóveis 

e omissos ao tráfico de órgãos, pessoas e às mortes dos refugiados? Além disso, 

das crianças que sobrevivem ameaçadas nas comunidades controladas por 

milícias? Ainda: das vítimas de holocaustos39, indiretamente validadas pelo atual 

sistema jurídico ocidental e tantos outros? 

Na técnica jurídica-instrumental, evidenciam-se contradições conceituais e 

práticas no que tangem aos objetivos da aplicação das normas jurídicas, visto que “o 

direito não possui por si nenhuma existência, mas o seu ser é a própria vida dos 

homens” (AGAMBEN, 2010, p. 34). Agamben argumenta que o verdadeiro sentido 

de aplicabilidade do direito e das leis, em consonância com as demais premissas 

impostas pelo poder soberano, é senão a exceção e captura da vida dos seres 

humanos: 

Neste sentido, verdadeiramente, o direito não possui por si nenhuma 
existência, mas o seu ser é a própria vida dos homens. A decisão soberana 
traça e de tanto em tanto renova esse limiar de indiferença entre o externo e 
o interno, exclusão e inclusão, nómos e phýsis, em que a vida é 
originariamente excepcionada no direito. A sua decisão é a colocação de 
um indecidível (AGAMBEN, 2010, p. 34). 
 

 
Consentindo com o autor, de fato, as democracias modernas e 

contemporâneas são constituídas de omissões e contradições, especialmente 

quando se referem à aplicação das normas jurídicas à sociedade humana. Isto 

porque, segundo Agamben, a relação originária da lei com a vida não é a aplicação, 

 
37 O novo Código Florestal Brasileiro, instituído por intermédio da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, 
que dispõe sobre as florestas existentes no território brasileiro, revogou o Código Florestal Brasileiro 
de 1965. 
38 A Reforma Trabalhista, representada pela Lei 13.467/17, modificou a legislação aplicada às 
relações de trabalho (CLT), alterando significativos aspectos, num rol exemplificativo, tais como a) 
possibilidade de regime de trabalho por tempo parcial (Art. 58-A, § 2º); b) Compensação de Jornada 
de Trabalho (Art. 59, § 5º, § 6º); c) Jornada de Trabalho 12 x 36 (Art. 59 A); d) Regulamentação do 
teletrabalho (Art. 75-C); e) Fracionamento das férias (Art. 134 § 1º) f) Plano de Demissão Voluntária 
(Art. 477-B); g) Possibilidade de aplicação da arbitragem nos contratos individuais de trabalho (Art. 
507-A); h) Quitação anual das verbas trabalhistas (Art. 507-B); i) Prevalência do disposto em 
Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo sob lei em alguns casos (Art. 611-A);  
39 Pessoas que vivenciaram as atrocidades realizadas no decorrer da 2ª Guerra Mundial. 
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mas de abandono, de uma lei que vigora, mas não significa (AGAMBEN, 2010). Ou 

seja, de uma lei que permanece vigente, mas inexequível. 

Em analogia às reiteradas demandas que escapam à observância e à 

obrigação da lei, a sociedade brasileira presencia frequentemente condutas ilícitas e 

antijurídicas sob o ponto de vista ambiental, há décadas, sem qualquer aplicação 

literal da norma ao caso (ilícito) concreto. Fato que torna o ato rotineiro em que a lei 

perde a sua ius obligandi. Indubitavelmente, por exemplo, cortar mata nativa em 

território brasileiro é uma conduta ilegal, contudo, juridicamente aceitável, no 

momento em que não decorre qualquer fiscalização ou aplicação de pena pelo 

sistema jurídico ou pelo poder soberano àquele que comete a infração. “A exceção 

soberana é, então, a figura em que a singularidade é representada como tal, ou seja, 

enquanto irrepresentável” (AGAMBEN, 2010, p. 31). Ou seja, o Poder Soberano 

impõe as injunções jurídicas de natureza ambiental, contudo, não fiscaliza a autoria 

das mesmas na hipótese de (re) incidência, não aplica sansões aos autores e 

coautores, e, tampouco, diligencia no sentido de inibir a ocorrência de tais delitos. 

Com base na mesma motivação - sob o estado de exceção - tornou-se 

permissível a reincidência de crimes, inclusive de natureza ambiental, mediante uma 

lei que tem significado, mas que perdeu sua aplicabilidade, razão pela qual 

considera-se que “por toda parte sobre a terra os homens vivem hoje sob o bando 

de uma lei e de uma tradição que se mantém unicamente como ponto zero do seu 

conteúdo, incluindo-os em uma pura relação de abandono” (AGAMBEN, 2010, p. 

57).  

Com fundamento nas premissas expostas, é permissível reafirmar a assertiva 

de Aganbem no sentido de que “a relação originária da lei com a vida não é de 

aplicação, mas de abandono” (AGAMBEN, 2010, p. 35). Assim, o ordenamento 

jurídico que deveria regulamentar e organizar a vida social humana, simplesmente 

renuncia, desampara e abdica do ser humano como o fim, como objetivo (a vida 

humana) a ser tutelado. Ou seja, sob o ponto de vista jurídico instrumental o ser 

humano torna-se um meio a ser utilizado, gerido e expropriado na dinâmica da plena 

produção e do pleno consumo. “A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, que 

nada é mais difícil do que desligar-se dela” (AGAMBEN, 2010, p. 109). 

Sob tais perspectivas, o estado de exceção não pode ser considerado uma 

ditadura, um totalitarismo, tampouco pode ser entendido como um descaso ou ainda 

como uma lacuna no direito - que os magistrados preenchem com o instituto da 



52 

 

 

 

 

analogia40. No estado de exceção há uma ordem predeterminada pelo poder, a qual 

pode ser classificada de diversas formas, menos como uma ordem jurídica. Neste 

contexto, “a norma pode ser suspensa, sem, no entanto, deixar de estar em vigor” 

(AGAMBEN, 2004, p. 58), como complementa Agamben: 

 
O estado de exceção é, neste sentido, a abertura de um espaço em que a 
aplicação e norma mostram sua separação e em que uma pura força de lei 
realiza (isto é, aplica, desaplicando) uma norma cuja aplicação foi suspensa 
(AGAMBEN, 2004, p. 63). 

 

Há, então, nesta condição jurídica, um espaço vazio, uma indefinibilidade, 

uma suspensão permanente das normas que regulam a vida social, na qual, “tanto o 

poder constituinte quanto o poder constituído tentam apoiar-se” (AGAMBEN, 2004, 

p. 79). São atos transgressivos reiterados, ou seja, atos antijurídicos realizados de 

forma frequente e periódica pela população, que permitem a conceituação do vácuo 

como um espaço sem direito (AGAMBEN, 2004).  

Assim, essa cavidade oca existente no seio social, ou seja, o espaço vazio 

anômalo e impenetrável - em que a lei se torna uma ameaça frequente contra a qual 

é impossível transgredir - pode ser classificado como uma violência constante, num 

estado de exceção que se tornou regra permanente. “O conflito parece incidir sobre 

um espaço vazio: anomia, vacum jurídico de um lado, e de outro, ser puro, vazio de 

toda determinação e de todo predicado real. Para o direito, esse espaço vazio é o 

estado de exceção com dimensão constitutiva” (AGAMBEN, 2004, p. 93), no qual a 

lei vigente não se ajusta integralmente aos fatos decorrentes e aplicáveis ao mundo 

jurídico, senão vejamos: 

 

A validade de uma norma jurídica não coincide com sua aplicação ao caso 
particular, por exemplo, em um processo ou em um ato executivo; ao 
contrário, a norma, justamente por ser geral, deve valer independente do 
caso particular (AGAMBEN, 2010, p. 27). 

 

Sob estas perspectivas agambenianas, as leis deveriam ser aplicadas 

indistintamente, ou seja, de forma ampla e geral aos indivíduos - justaposta - sem 

ressalvas de qualquer natureza. Ato que não ocorre no mundo ocidental 

contemporâneo. Por esta razão pode-se compreender (a inaplicabilidade) do direito 

 
40 Diante de eventual lacuna jurídica, possibilita a interpretação e a inserção das leis utilizadas em 
casos similares. 
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como violência que se confunde e perpassa a própria vida humana, sendo que, o 

poder soberano41 - que tem a capacidade de decidir sobre a mesma e suas 

implicações à sociedade - mantém-se fora dela. Sob o mesmo ponto de vista, mas 

salvaguardadas as diferenças conceituais em relação a Agamben, no que tange ao 

bando que compõe o poder soberano, esclarece Foucault42 que “as leis sociais são 

feitas por pessoas às quais elas não se destinam, mas para serem aplicadas 

àqueles que não as fizeram” (FOUCAULT, 2015, p. 22). 

Assim, a estrutura jurídico-política atual constitui o paradigma da soberania, 

do soberano que instaura a ordem jurídica, mas que se mantém fora dela, 

assumindo o estabelecimento do direito como fim, mantendo a violência como meio 

(AGAMBEN, 2010). É o nexo entre violência e o direito, conforme argumenta 

Agamben: 

Dado que a violência soberana abre uma zona de indistinção entre lei e 
natureza, externo e interno, violência e direito; não obstante, o soberano é 
precisamente aquele que mantém a possibilidade de decidi-los na mesma 
medida em que os confunde (AGAMBEN, 2010, p.69). 

 

Nesta perspectiva analítica de fundo agambeniano em curso - à luz do poder 

soberano e de uma evidente inaplicabilidade da ordem jurídica generalizada - a vida 

humana se situa numa intersecção entre matabilidade e insacrificabilidade. Neste 

sentido, a vida humana é capturada, administrável e matável, como enfatiza 

Agamben: 

 
Assim como na exceção soberana, a lei se aplica de fato ao caso 
excepcional, desaplicando-se, retirando-se deste, do mesmo modo o homo 
sacer pertence ao Deus na forma da insacrificabilidade e é incluído na 
comunidade na forma da matabilidade. A vida insacrificável e, todavia, 
matável, é vida sacra” (AGAMBEN, 2010, p.84). 
 

 

 
41 “Existe uma figura-limite da vida, um limiar em que ela está, simultaneamente, dentro e fora do 
ordenamento jurídico, e este limiar é o lugar da soberania” (AGAMBEN, 2010, p. 33). 
42 “Michael Foucault (1926-1984) Um dos mais influentes pensadores contemporâneos, identificado 
inicialmente com o estruturalismo – do qual certamente sofreu a influência, embora desenvolvendo 
um pensamento próprio, extremamente criativo e original. Foucault nasceu em Poitiers e foi professor 
no College de France (1970). Empreendeu uma importante análise epistemiológica do surgimento 
das ciências humanas e de seu papel em nossa cultura, bem como uma crítica à noção tradicional de 
sujeito” (JAPIASSÚ, 1996, p. 111). Foucault estudou diversos temas além das ciências humanas, a 
punição, a loucura, a sexualidade, a ética, entre outros. Contudo, foi na década de 1970, mediante as 
publicações realizadas sobre o poder nas relações sociais que o autor se destacou como um dos 
filósofos mais renomados do panorama cultural na contemporaneidade, bem como inspirou Agamben 
em suas pesquisas e publicação de obras. 
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Nesta zona enevoada e impenetrável, situa-se a vida humana, que não pode 

ser classificada como bios, como vida politicamente qualificada, nem como zóe 

natural. É a vida submetida aos imperativos da gestão político econômica a partir da 

ininterrupta lógica da plena produção e do pleno consumo. Em outros termos, é a 

vida submetida à insacraficabilidade, mas matável a partir dos cálculos de custos e 

benefícios do poder soberano. “Somos todos homni sacri, vida nua, incluída no 

ordenamento jurídico, mas vivendo em estado de exceção permanente” 

(BAZZANELLA, 2018, p. 62). 

Ainda no que concerne ao estado de exceção, Agamben, orientando-se pelo 

posicionamento de Walter Benjamin no que se refere ao debate sobre a violência 

travado com Carl Schmitt,43 discorre que “a violência soberana na Politische 

Theologie, na qual responde à violência pura do ensaio benjaminiano por meio da 

figura de um poder que não funda, nem conserva o direito, mas o suspende” 

(AGAMBEN, 2004, p.86), considerando o estatuto da violência como código da ação 

humana. E complementa ainda o jurista e filósofo: 

 
Toda ficção de um elo entre violência e direito desapareceu aqui: não há 
senão uma zona de anomia em que age uma violência sem nenhuma 
roupagem jurídica. A tentativa do poder estatal de anexar-se à anomia por 
meio do estado de exceção é desmascarada por Benjamin por aquilo que 
ela é: uma fictio iuris que pretende manter o direito em sua própria 
suspensão como força de lei. Em seu lugar apareceu agora a guerra civil e 
a violência revolucionária, isto é, uma ação humana que renunciou a 
qualquer relação com o direito (AGAMBEN, 2004, p. 92). 

 
43 Carl Schmitt, com a publicação de Politische Theologie, no ano de 1922, se destaca pela sua 
alusão à uma ordem jurídica intermediada por uma decisão soberana, cujo poder não está vinculado 
a nenhum direito que o anteceda e legitime. O autor justifica nesta obra que não é o direito que 
antecede o Estado, mas, o Estado que, na facticidade do seu poder, antecede e funda o direito. E é 
essa anterioridade do Estado em face ao direito, que fundamenta e define o poder soberano ou poder 
supremo, como aquele que decide sobre a implementação do estado de exceção. Se o Estado fosse 
originado e determinado pela constituição do direito, que lhe fosse exterior, superior ou ainda, inferior, 
o Estado encontraria no direito o seu limite, o seu perímetro extremo de atuação. Contudo, 
diversamente, se o Estado é o alicerce, o fundamento para a efetivação de um direito, o seu poder 
superior é determinado como aquele poder que decide uma norma única e exclusivamente a partir de 
si mesmo. Ou, dito de outra forma, a gênese do pensamento Schmithiano está no sentido de que o 
Estado, que funda o direito por intermédio de sua decisão, pode, igualmente, deliberar acerca da não 
aplicação da norma por ele constituída, instituindo, neste caso, o estado de exceção. Para o autor, só 
o Estado, exclusivo criador do direito, puro, sem vínculos e livre de eventuais pressões e 
perturbações, pode efetivar o direito, mediante um poder estatal ilimitado. Contudo, o Estado não 
pode declarar o estado de exceção arbitrariamente, mas, em nome de uma ordem superior, 
assinalada como uma meta-jurídica, sob o fundamento de um direito de auto conservação. “Agamben 
considerará Carl Schmith como aquele que melhor compreendeu os desdobramentos da abertura do 
homem no campo político, pois, sugere o jurista alemão, a condição do homem como aberto, sua 
definição passa a ser estabelecida por uma operação metafísico-política em que o soberano diz quem 
é humano e quem não o é. Em outros termos, na medida em que o homem está aberto para o 
mundo, está igualmente a serviço do ímpeto do soberano” (BAZZANELLA, 2018, p. 51). 
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Neste contexto, entenda-se a renúncia ao direito como a abdicação, o 

desinteresse pelo amplo corpo legislativo que compõe a atual estrutura jurídica. Não 

nos referimos somente às leis, mas também às leis, aos árbitros, aos procedimentos, 

ao método, aos julgados. “Argumentamos que a missão apropriada da jurisprudência 

consiste em explicar o mecanismo de mudança fundamental nas normas jurídicas 

que, apoiadas pelo poder do Estado, governam nossa vida”. Ou seja, não se trata de 

assistir aos economicamente mais fortes serem vencedores em ações judiciais 

ambientais, observar a omissão existente nas questões de interesse difuso ou ainda, 

do soberano manter o ordenamento jurídico suspenso em prejuízo ao meio ambiente 

e à vida humana. “Se tivermos sucesso nessa tarefa, compreenderemos a atual 

ordem jurídica e de que modo a mesma deve ser, e será mudada pelos desafios 

revolucionários que hoje enfrenta” (TIGAR e LEVI, 1978, p. 13). Afinal: 

  

Com ele [leia-se o ordenamento jurídico], surgiu não só a possibilidade de 
uma atitude crítica em relação a fatos e instituições, mas também à 
possibilidade de contradições entre normas jurídicas e o sistema de controle 
social e distribuição de poder, por elas responsáveis. A crítica às regras 
pode ser estendida e transformar-se na crítica às relações sociais que as 
sustentam (TIGAR e LEVI, 1978, p. 207 e 271). 

 

Nesta perspectiva, a ideologia jurídica, consubstanciada por um sistema de 

regras, leis, normas, valores e injunções defendem a aspiração e manutenção do 

poder também por intermédio de um controle efetivo, como elucidam Tigar e Levi: 

“um dos elementos mais importantes da legitimidade é que o poder precisa ser 

exercido de modo previsível. Essa previsibilidade ocorre com uma construção de 

uma estrutura de regras jurídicas e formais e rito processual, que serão utilizadas 

antes de empregada a violência” (TIGAR e LEVI, 1978, p. 272). Ou seja, se o 

soberano, por intermédio das suas relações de poder fosse previsível e aplicasse as 

normas jurídicas ambientais de forma ampla, geral e independente do caso 

particular, não haveria espaço para instituição da violência como figura intermediária 

neste procedimento. 

Ainda nesta perspectiva analítica, argumentam os autores: 

 
As leis encerraram em palavras, expressas sob a forma de injunções, os 
direitos e deveres que um determinado grupo dependerá ou aplicará com o 
emprego do poder que dispõe e proporcionam maneiras previsíveis de 
solucionar os litígios que surgirem neste contexto. O direito é uma 
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superestrutura erigida sobre a base de relações de poder (TIGAR e LEVI, 
1978, p. 271). 

 

Sob tais argumentos, é permissível constatar que a ação humana não funda, 

nem conserva o direito, mas legitima sua suspensão e, consequentemente, 

transforma a sociedade humana em um mero recurso a ser gestado, administrado e 

conduzido sob determinados jogos de interesses - num jogo de conflitos, de poderes 

que conferem legitimidade ao direito, revestidos com a roupagem da violência. “O 

importante aqui é que o direito - não mais praticado, mas estudado - não é a justiça, 

mas uma porta que leva a ela” (AGAMBEN, 2004, p.98). 

O que foi exposto até agora não se traduz na dispensa da aplicabilidade da 

máquina jurídica (mesmo com seu espaço vazio), ou ainda, na argumentação que 

ela não seja eficaz, mas que se faz necessário um reposicionamento do 

ordenamento jurídico com o intuito de colocá-lo indistintamente a serviço da 

promoção da vida e do meio ambiente. Faz-se indispensável estabilizar 

determinadas forças que permitem a suspensão do ordenamento jurídico e o 

consequente abandono dos homens, pois “o que a arca do poder contém em seu 

centro é o estado de exceção” (AGAMBEN, 2004, p. 131).  

Este ponto de maior tensão - exposto pelos contramovimentos de forças e as 

relações de poder que frequentemente se articulam entre a vida e o direito, numa 

absoluta relação de abandono validada pelo poder soberano - “está levando o 

Ocidente a uma guerra civil mundial” (AGAMBEN, 2004, p. 132), sendo preciso e 

necessário romper o elo existente entre o direito e violência. 

É uma guerra civil fomentada implicitamente em prol do desenvolvimento 

econômico que segrega países, povos, territórios e culturas, por intermédio de atos 

que expulsam da terra populações miseráveis, portadoras de necessidades 

especiais, doentes mentais, de cor, com nuança ou com convicções religiosas 

diversas. Nesta direção, argumenta Agamben: 

 

E, de modo diverso, mas análogo, o projeto democrático-capitalista de 
eliminar as classes pobres, hoje em dia, através do desenvolvimento, não 
somente reproduz em seu próprio interior o povo dos excluídos, mas 
transforma em vida nua toda a população do Terceiro Mundo (AGAMBEN, 
2014, p.175). 
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Somente uma política que afronte os atuais violentos institutos poderá 

proporcionar reflexões fundamentais sobre o tema no Ocidente, como esclarecem os 

escritores Tigar e Levi: “essa tendência reflete-se na importância atribuída a 

advogados e à educação jurídica em todas as estruturas governamentais ocidentais 

e em todos os movimentos em prol da mudança social que aspiram a assumir o 

poder do Estado” (TIGAR E LEVI, 1978, p. 269). 

Com base no exposto, pode-se considerar que, somente por intermédio do 

engajamento social e político - objetivando a junção de forçar para argumentar e 

contraditar o movimento nulo e a violência explícita - poder-se-á minimizar a fratura 

existente entre os povos no ocidente e a vida nua, sacra, sacrificável e matável. 

 

3 ECONOMIA, DIREITO E MEIO AMBIENTE 

 

3.1 O biopoder e a biopolítica 

 

Conforme exposto anteriormente nesta pesquisa, no Brasil, desde o período 

colonial verificam-se formas de controle social e mecanismos efetivos de exercício 

de poder pelo Estado lusitano em face aos colonizados, tais como a cobrança de 

impostos, exploração dos bens ambientais brasileiros e o domínio integral da vida 

dos nativos, com o intuito exclusivo de monitorar e explorar o novo território e seus 

habitantes. Possivelmente, inspirado nesta realidade, Faoro intitulou seu livro: “Os 

donos do Poder”, uma vez que tais atos externavam a força e o poder dos 

soberanos sobre os súditos, do rei sobre servos, do colonizador sobre os colonos. 

Observa-se também, nos documentos replicados no Brasil colonial, que “a 

ordem régia é vista como um símbolo de um poder autocrático e arbitrário: era a 

presença do próprio rei e de seu poder até na vida cotidiana dos indivíduos” 

(FOUCAULT, 2015, p. 117). Tais leis, oriundas da Coroa Real, regulamentavam a 

vida dos colonizados e atestavam a força físico-política-econômica do rei sob seus 

súditos. 

Nesta conjuntura, as estruturas estamentais constitutivas do estado 

absolutista e patrimonial português se mantinham por intermédio dos atos que eram 

legitimados pela Coroa Real. O controle da vida dos nativos pelos portugueses 

deveria, indispensavelmente, ter o aval do rei sob o pretexto da alegação da 

manutenção da ordem política, econômica e social na colônia. Assim, tais práticas 
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se constituíram em ações que tinham como objetivo reafirmar o efetivo poder da 

realeza exercido sobre os indivíduos, colocando-os numa nítida relação de sujeição 

e de subordinação. Como argumenta Foucault: “na lei, a força físico-política do 

soberano está de certo modo presente” (FOUCAULT, 1987, p.46). Ela exterioriza o 

desejo, a pretensão do soberano; aquele que a desobedece está ferindo 

pessoalmente o corpo e a figura do rei. 

A instauração desta ordem caracterizada pela imposição e manutenção do 

poder por intermédio da prescrição dos ordenamentos, marcas e signos exteriores 

desenhados na vida cotidiana dos colonizados, destinava-se a solidificar as relações 

de poder nas mãos daqueles que o concentravam, que naquele contexto significava 

“a força da lei é a força do príncipe”. (FOUCAULT, 1987, p. 45). Tais cicatrizes 

transmitiam aos colonizados o indubitável poder real. 

Desde os primórdios, os processos de colonização invariavelmente se 

perpetuam - salvaguardadas as diferenças temporais na conformação das 

sociedades colonizadas - o que nos permite identificar situações e práticas coloniais 

presentes na atualidade. Nesta direção é permissível considerar que o confronto 

vivenciado na coletividade, que pode se dar numa família, numa unidade de 

conservação, numa instituição de ensino, comunidade religiosa, empresas públicas 

ou privadas, numa comunidade religiosa, em classes sociais, no ambiente de 

trabalho, no contexto social há estampado na população o brasão visível (ou 

invisível) das relações de poder. 

Sob tais pressupostos, manifestam-se as estratégias de manutenção ou 

aumento dessa organização em torno do próprio poder com o objetivo de criar, 

majorar ou externar ideologias, opiniões, ou ainda, sustentar discursos. Assim, no 

contexto brasileiro, desde as suas origens, conforme explica Foucault, há os que 

desejam, contestam e contribuem para a manutenção do poder e de suas estruturas. 

Por outro lado, existem grupos que procuram subverter as normas, mas também 

travam lutas constantes pelas conquistas ou manutenção do poder.  

Estes e outros conflitos cotidianos são constitutivos do modelo ou da 

formatação social em curso e de sua estrutura de relações de poder e estratégias 

exercidas com o fim último - o benefício econômico. Sob o conflito de interesses 

particularizados a guerra civil assume a centralidade das disputas de poder. Isto 

porque a guerra civil se constitui na matriz de todas as lutas pelo poder, de todas as 

estratégias, e, por conseguinte, a matriz de todas as lutas a propósito do poder e 
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contra ele (FOUCAULT, 2015). Não se trata de um processo de rivalidades 

individuais, mas, inevitavelmente, em grupos de interesses específicos em relação 

ao domínio e controle do poder, refletindo-se na criação de novos grupos. 

Sobre o conceito de guerra civil, elucida Foucault:  

 

Longe de ser o processo por meio do qual se desce de volta da república à 
individualidade, do soberano ao estado de natureza, da ordem coletiva à 
guerra de todos contra todos, a guerra civil é o processo através do qual e 
pelo qual se constituem diversas coletividades novas, que não tinham vindo 
à tona até então (FOUCAULT, 2015, p. 27).  

 

Diferentemente do conceito formulado por Hobbes (1971), acerca da guerra 

de todos contra todos44, para Foucault, os personagens da guerra civil são 

constituídos e mantidos no palco político, conforme segue: 

 
Ao contrário do que é habitualmente admitido pela teoria política, a guerra 
civil não é anterior à constituição do poder; tampouco é aquilo que marca 
seu desaparecimento ou enfraquecimento. A guerra civil não é uma espécie 
de antítese do poder, aquilo que existiria antes dele ou reapareceria depois 
dele. Ela não está numa relação de exclusão com o poder. A guerra civil 
desenrola-se no teatro do poder. Não há guerra civil a não ser no elemento 
do poder político constituído; ela se desenrola para manter ou para 
conquistar o poder, para confiscá-lo ou transformá-lo (FOUCAULT, 2015, p. 
28). 

 

Agamben, de modo diverso, mas análogo, no livro “Stasis - La guerra civil 

como paradigma político” - nomeia stasis, a guerra civil, como na Grécia antiga - 

para representar referido instituto na esfera política ocidental contemporânea. Para o 

jurista e filósofo, o conceito de guerra civil é o oposto do estado normal e se situa 

numa zona de indecisão, em que o poder soberano busca, por intermédio do estado 

de exceção, responder aos conflitos internos e externos da sociedade. Neste 

contexto, surge “a criação voluntária de um estado de emergência permanente 

(ainda que não declarado no sentido técnico) [que] tornou-se uma das práticas 

essenciais dos estados contemporâneos, inclusive dos estados democráticos de 

direito” (AGAMBEN, 2007a, p.13). Em contraposição, tem-se uma secreta 

solidariedade entre os dois polos (Estado e sociedade), promovendo um espaço 

impolítico, ou seja, uma cisão que se dá no próprio interior do conceito de povo. 

  
 

44 Segundo Foucault, não há equivalência e comunicação direta e orgânica entre guerra de todos 
contra todos, que significa uma guerra generalizada dos indivíduos entre si com guerra civil. Para o 
autor, essa equiparação, que encontra respaldo em Hobbes é equivocada (FOUCAULT, 2015). 
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Sobre a conceituação de guerra civil, elucida Agamben: 

 

Há hoje tanto uma “poleomologia”, uma teoria da guerra, como uma 
“irenologia”, uma teoria da paz, mas não existe uma “stasiologia”, uma 
teoria da guerra civil. Já mencionamos como, segundo Schnur, esta lacuna 
é passível de ser relacionada com a progressão da guerra civil mundial. O 
conceito de “guerra civil mundial” foi contemporaneamente introduzido por 
Hannah Harendt, em 1963, em seu livro On Revolution (no qual a Segunda 
Guerra Mundial é definida como “uma espécie de guerra civil desencadeada 
sobre toda a espécie da terra”: Arendt, p. 10) e por Carl Schmitt no seu livro 
Theorie des Partisanen, isto é, um livro dedicado à figura que marca o fim 
da concepção da guerra do Jus publicum Europaeum, fundada sobre a 
possibilidade de distinguir claramente entre guerra e paz, militares e civis, 
inimigos e criminosos (AGAMBEN, 2015ª, p.18) 

 

 Agamben interpreta que uma possível e razoável justificativa para a 

sociedade demonstrar significativo desinteresse pelo instituto da guerra civil, está na 

crescente popularidade - especialmente nos fins dos anos 70 - da associação ao 

conceito de revolução, que é muitas vezes substituído pelo vocábulo guerra civil, em 

que pesem não coincidam (AGAMBEN, 2007). 

Neste contexto, guerra civil - como paradigma político - não ignora ou acaba 

com o poder, mas ela se alimenta periodicamente dos elementos políticos que o 

constituem, criando novos grupos sociais, que mantêm o estado de exceção 

permanente. Tais elementos configuram-se em subsídios que fomentam o poder e 

suas estruturas. Essa permutabilidade dos homens entre si assinala a 

competitividade que gera a desconfiança e desencadeia conflitos coletivos nas mais 

diversas classes sociais. “Assim, nunca pode haver propriedade ou gozo que não 

comporte essa dimensão de desconfiança, visto que cada um sabe muito bem que o 

outro pode vir e substituí-lo” (FOUCAULT, 2015, p. 25). 

Sob esta conjuntura, algumas formas de poder são desenvolvidas com o 

intuito de controlar, capturar a vida dos homens, respondendo à sociedade com 

algumas táticas, senão vejamos o exemplo trazido por Foucault, relativo às marcas 

do poder que acontecem cotidianamente na população: 

 
Dessa maneira, percebe-se de que modo uma relação política que estrutura 
toda a vida de um hospital psiquiátrico acaba reconvertida em discurso 
racional, a partir do qual, precisamente, acaba reforçada a autoridade 
política - a partir do qual é possível o funcionamento do hospital. Haveria ao 
mesmo tempo transferência do interior para o seu exterior e conversão de 
uma relação de poder em relação de saber (FOUCAULT, 2015, p. 6). 
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Neste exemplo, Foucault evidencia que o desempenho de funções dentro de 

um hospital psiquiátrico possibilita a identificação de dados obtidos com a realização 

do ofício pelos obreiros, médicos e demais profissionais da saúde, tornando-os 

públicos, produzindo, inclusive, reflexos no mundo exterior. Assim, 

consequentemente, a apropriação de tais informações confere àqueles que as 

possuem poder e saber em face aos demais, refletindo além dos muros da casa de 

saúde. Ainda nesta perspectiva, Foucault demonstra a dinâmica da micro e da 

macrofísica do poder por intermédio de outro exemplo: 

 
E por trás da forma-salário, a forma de poder posta em prática pela 
sociedade capitalista tem essencialmente por objeto exercer-se sobre o 
tempo dos homens: a organização do tempo operário na fábrica, a 
distribuição e o cálculo desse tempo no salário, o controle do lazer, da vida 
operária, a poupança, as aposentadorias etc. (FOUCAULT, 2015, p. 6). 

 

A partir do argumento apresentado por Foucault evidencia-se que a divisão 

das horas do empregado delimita legalmente o tempo efetivamente trabalhado, o 

período de descanso, o tempo necessário à alimentação, ao lazer e os seus 

respectivos valores são cálculos matemáticos precisos de controle social, político e 

econômico da população. 

Nas escolas, “as crianças sofrem uma infantilização que não é delas” 

(FOUCAULT, 2018, p. 135), em nome de uma normalização educacional que não 

permita a formação de estudantes, pesquisadores com opiniões críticas e 

autênticas, que possam tornar-se um contraponto ao exercício do poder por parte de 

grupos minoritários a partir da manipulação simbólica e do imaginário social das 

massas. 

 A morte também pode ser considerada uma marca fulgente da sinalização do 

poder; “é fácil ver como a morte é uma operação física especificada, um trabalho 

com o corpo, uma maneira ritualizada de inscrever o poder no corpo do indivíduo” 

(FOUCAULT, 2015, p. 6). A partir do evento individual da morte a pessoa deixa de 

produzir, de recolher impostos e trazer benefícios materiais e econômicos à 

sociedade e aos seus. Ao morrer, o indivíduo deixa de ser uma unidade produtora, 

mas na condição de cadáver permanece como unidade consumidora de serviços 

funerários com impacto positivo na dinâmica econômica da sociedade. 

Por vezes, alguns agrupamentos de pessoas, instituições e comunidades se 

encarregam do controle direto ou indireto do poder, numa mecânica de instâncias de 
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controle, que, na maioria das vezes se dá em nome da produção e do lucro. São 

grupos que não estão diretamente integrados ao aparato estatal, mas detêm o aval, 

a licença do Estado, caracterizada pelo afrouxamento da aplicação das normas, das 

injunções e das leis socioambientais.  

Ademais, como elucida Foucault, há uma relação direta entre o saber e a 

origem do poder. Um saber ligado à gestão. Um saber ligado à pesquisa. Um saber 

ligado às investigações policiais (FOUCAULT, 2015). E ainda: “é preciso mostrar 

como o saber e o poder estão efetivamente interligados, não ao modo de uma 

identidade - saber é poder ou vice-versa, mas de forma absolutamente específica 

que obedece a um jogo complexo” (FOUCAULT, 2015, p. 212). Um vaivém periódico 

de atos sobre os indivíduos que se sujeitam inconscientemente ao jogo político - em 

detrimento da dignidade humana45. 

Tal dinâmica atinge diretamente a vida e se explicita também nas variáveis 

que influenciam e abrangem o meio ambiente. Ou seja, no momento de  criação das 

leis ambientais, que se originam em razão da aproximação entre o saber e o poder46 

dos novos grupos de ativistas e instituições, como resposta às agitações, pesquisas 

e pressões políticas, econômicas e sociais em relação aos bens naturais, há a 

 
45 Immanuel Kant teceu significativas contribuições ao princípio da dignidade humana na obra 
“Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, a qual dispõe que os atos devem ser realizados por 
intermédio de práticas moralmente relevantes. Tal premissa que está codificada atualmente na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, art. 1º, dispõe: “Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para 
com os outros em espírito e fraternidade”. Não é por outro motivo que a Constituição de 1988 
proclama o princípio da dignidade humana como fundamento da República (art. 1º, III, CRFB/88). 
Contrariando a ética utilitarista, Kant defende o raciocínio moral categórico, para o qual relevante é o 
que concerne à qualidade intrínseca do ato em si, baseado em requisitos morais absolutos, em 
deveres e direitos categóricos independentes das consequências. Para Kant, não basta que uma 
ação seja conforme a lei moral, mas para que seja considerada moralmente boa. É necessário que 
esta ação tenha sido praticada por amor à lei moral. Neste sentido, Kant se posiciona contrário ao 
utilitarismo, visto que, ao dar relevância ao motivo do ato (e não suas consequências). Ex.: se o 
indivíduo doa determinada quantia a um orfanato por compaixão, sua conduta é moralmente boa, 
diferentemente de quem doa ao orfanato no decorrer da campanha política, para conseguir votos. 
Assim, a ação deve ser realizada com boa vontade e com inclinação sem medo de eventuais 
consequências ou com o único objetivo de alcançar alguns interesses (incondicionais ou categóricos). 
De fato, Kant liga de forma coerente o conceito de dignidade ao de autonomia, que chama de livre 
agir. Em Kant, encontra-se a dignidade como um limite para atuação estatal, para a atuação do 
próprio homem em suas relações privadas e até consigo mesmo, algo inerente a todo homem, que 
não o distingue de outros homens, pelo contrário, os torna iguais. O homem, segundo Kant, não é 
uma coisa, um objeto, sendo que todas as ações devem sempre respeitar a dignidade do homem, 
que é imanente a ele mesmo (incondicional), é um valor absoluto que não está à disposição nem do 
próprio homem consigo mesmo nem dele com outrem.  
46 Os conflitos políticos, econômicos e socioambientais travados pela sociedade mundial em torno da 
lei, das normas e da lucratividade são regulados por uma força constitutiva, denominada por Michel 
Foucault de poder.  O poder está incluso na sociedade e é mantido nas diferentes castas sociais no 
momento em que legisla, forma posicionamentos, influencia discursos e controla vidas. 
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caracterização de um jogo complexo, validado pelo poder soberano, por intermédio 

de táticas e procedimentos que atingem, direcionam e fiscalizam diretamente a vida 

humana e o meio ambiente. 

Assim, além do tempo, da educação, da vida, da morte e do corpo dos 

indivíduos, o meio ambiente e a vida humana também são alvo de relações de 

controle e de poder. Relações que perpassam as intricadas esferas do poder político 

e dos interesses do poder econômico, estabelecendo e mantendo o contínuo estado 

de exceção. 

Sob tais pressupostos, com olhar sobre os paradoxos contemporâneos que 

envolvem o meio ambiente, especialmente sobre as influências sofridas pela 

sociedade diante do modo de produção e consumo, é plenamente possível 

parafrasear Foucault quando ele discorre sobre a guerra civil: “guerra dos ricos 

contra os pobres, dos proprietários contra aqueles que não possuem nada, dos 

patrões contra os proletariados” (FOUCAULT, 2015, p. 21). Guerra declarada contra 

aqueles que zelam pelo meio ambiente em que vivem e aqueles que exploram seus 

limites em busca do acúmulo do capital. Guerra contra aqueles que anseiam por 

uma vida plena, de desenvolvimento de suas potencialidades por parte daqueles 

que vivem para perquirir o acúmulo desenfreado e o lucro. “É uma dimensão natural 

e universal das relações entre os indivíduos na qualidade de indivíduos” 

(FOUCAULT, 2015, p. 25). 

Importante relembrar que, desde a Idade Média a prática da justiça estava 

alinhada com o poder político do soberano, quando a população era objeto de 

análises e cálculos econômicos, conforme esclarece Foucault: 

 

Evidentemente já existiam descrições das populações dos ladrões etc., bem 
como uma análise da pobreza e da mendicidade, além de uma crítica dos 
meios de assistência utilizados desde a Idade Média para aliviar a pobreza 
e reduzir a mendicidade: meios privados, eclesiásticos ou medidas 
legislativas (FOUCAULT, 2015, p. 42). 

 

Desde aquele período até o presente, essas táticas de controle e vigilância 

interferem nas relações socioambientais, políticas e econômicas e até na vida 

privada das pessoas. Cotidianamente, a população é esquadrinhada por uma série 

de procedimentos com o objetivo de controlar, gerir e conduzir o meio ambiente e a 

vida em diferentes situações.  
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A influência é crescente e profunda do Estado nas relações sociais, com o 

intuito de aumentar e aperfeiçoar suas garantias, especialmente quando se 

contabiliza o número de construções e a distribuição de edifícios destinados a vigiar 

ao mesmo tempo uma significativa quantidade de seres humanos (FOUCAULT, 

2015) e, por conseguinte, dos bens ambientais ainda remanescentes. 

Sob tais pressupostos, basta observar a estrutura governamental brasileira 

atual. Em que pese o Estado brasileiro se subdivida em três instâncias políticas 

governamentais: Nacional, Estadual e Municipal para melhor governar, gerir e 

controlar a sociedade, referido distrito não pode se caracterizar como um território 

enxuto, uma vez que conta com uma significativa aglomeração de prédios e cargos 

públicos destinados à perpetuação da manipulação dos bens e da vida humana em 

sociedade. 

Neste cenário, ao longo dos registros da sociedade humana, independente do 

período pesquisado, constata-se a relação de forças geradas por um agrupamento 

de pessoas com os mesmos objetivos, cujas ações induzem a novas ações. Ou 

seja, como “uma estratégia permanente que se deve pensar sobre o pano de fundo 

da guerra civil” (FOUCAULT, 2015, p. 208).  

Sob tais pressupostos é preciso compreender que a criação das leis 

ambientais se originou em razão da aproximação entre o saber e o poder de grupos 

e instituições como resposta às agitações, pesquisas, pressões de interesses 

políticos econômicos e sociais em relação ao meio ambiente. 

 Evidente que neste contexto as relações de poder não obedecem a um 

esquema tático único, mas, certamente, inúmeras formas de organização do poder 

diante da ocupação de espaços privilegiados na sociedade por determinados grupos 

políticos, intelectuais e ambientalistas, todos supervisionados pelo poder soberano. 

Nesta perspectiva, situa-se o conceito de biopoder, que é justificado pela 

racionalização de inúmeras intenções validadas pelo poder soberano sobre as 

características vitais da existência humana (nascimento, crescimento, reprodução, 

ou não, e a morte). Neste ciclo vital o biopoder repousa sobre o poder de alguns de 

ameaçar a casa (meio ambiente) e a morte de outros. Sob tais perspectivas, o 

nascimento do biopoder marca exatamente o ponto no qual a vida biológica dos 

sujeitos, e, por consequência o meio ambiente entram na esfera política, 

caracterizando-se, consequentemente, pela biopolítica, que é a dominação do 

próprio corpo do sujeito por um controle externo (AGAMBEN, 2010). 
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Assim, o poder sobre a vida exercido hoje por intermédio do saber pelo 

jurista, pelo intelectual, pelo cientista, pelos políticos, gestores e ambientalistas 

atestam as múltiplas faces da máquina governamental do poder e suas 

interferências diretas na vida, no habitat humano, e “têm seu fundamento na 

assunção incondicionada de uma tarefa biopolítica, na qual vida e política se 

identificam (política, ou seja, o dar forma à vida de um povo)” (AGAMBEN, 2010, p. 

145). 

Michel Foucault, quem incitou temáticas de Agamben, sobretudo no que 

concerne ao conceito de biopolítica, parte do princípio de que o exercício do poder 

na modernidade articulado em torno da disciplinarização e do controle dos corpos 

tem seu fundamento no poder pastoral proveniente da tradição judaico-cristã, como 

se analisará adiante. Segundo o entendimento foucaultiano, constitui-se entre o 

pastor e a ovelha uma relação de dependência, uma vez que o pastorado é uma 

representação do poder individualizador, do efetivo exercício do poder que sujeita as 

ovelhas a uma íntima e emocional relação de obediência permanente. 

Nesta perspectiva, o poder pastoral também assume o controle do rebanho 

em sua totalidade, na medida em que os pastores estão aptos a cuidar e proteger, 

diuturnamente o seu rebanho, proporcionando a salvação das ovelhas, assim como 

o sacerdote oferece a “salvação” ao indivíduo no momento que antecede a morte, 

estabelecendo, neste contexto, “uma nova forma de conexão jurídico-religiosa” 

(FOUCAULT, 2015, p. 85). Sob tais premissas a vida é sequestrada pelo biopoder -  

que além de confiscar os bens materiais, o tempo, os corpos, a rotina, a saúde, o 

ambiente em que os sujeitos sobrevivem - ainda se arroga o direito de decidir sobre 

a vida e a morte dos seres humanos. O poder, afirma Foucault, está agora situado e 

exercido ao nível da vida. 

Nestas condições, o biopoder é imposto à vida humana e, por conseguinte, ao 

meio ambiente (constituído pelo ambiente natural e pelo ambiente humano), que são 

categorias inseparáveis, indissociáveis uma da outra. Quando se manipula, controla, 

aprisiona e degrada a sociedade - por intermédio da biopolítica - automática e 

diretamente estão se destruindo os ecossistemas, especialmente os espaços físicos 

mais frágeis em que residem as populações mais pobres e marginalizadas no 

Planeta.  

Com fundamento nesta linha argumentativa, verifica-se que não há fronteiras 

nem barreiras políticas ou sociais que permitam a segregação da categoria 
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“humana” da “ambiental” e, por isso mesmo, também não há espaço para a 

indiferença ou isolamento de uma delas em relação à outra. Ambas se conectam 

indistintamente, razão pela qual, ao incluir a vida biológica na política, por intermédio 

da biopolítica, estar-se-á também abrangendo o meio ambiente e seus elementos 

sob o controle externo do poder soberano. 

Uma exemplificação desta interligação entre o espaço geográfico e o ser 

humano pode ser identificado por intermédio da própria memória íntima e pessoal do 

indivíduo no instante em que remete-se o pensamento a um local ou uma paisagem 

que transcenda o sentimento de paz, tranquilidade, relaxamento, ou ainda, uma 

localidade intimamente guardada na memória, como uma rua, uma praça, um 

parque em que se brincava quando crianças e faz recuperar e revigorar a 

consciência e um sentimento autêntico inerente à identidade e territorialidade, 

amplamente interligados entre si. 

Diante desta conexão, é permissível identificar iniciativas socioambientais 

incitadas pelo poder soberano e sua máquina governamental, nas quais a vida 

humana e os ecossistemas são atingidos pelo biopoder e pelos interesses envoltos 

na biopolítica, externalizados por intermédio de monitoramento, vigilância, 

manipulação, apropriação ou controle dos elementos humanos e naturais.   

Os exemplos que atestam a inclusão e manipulação dos bens naturais na 

biopolítica podem ser evidenciados nas iniciativas públicas e privadas validadas por 

um poderio soberano, tais como: privatizações, concessões, desapropriações, entre 

outras medidas que nítida e explicitamente favorecem interesses de mercado em 

absoluto prejuízo aos bens naturais e às populações humanas.  

Neste cenário não é incomum o Estado ser compelido a imposições e 

pressões realizadas por determinados grupos que detêm o poder para 

implementação de atividades econômicas, que ignoram os malefícios 

socioambientais decorrentes, privilegiando exclusivamente os interesses 

mercadológicos. Muitos empreendimentos econômicos retiram comunidades 

ribeirinhas de seus territórios, as quais ficam marginalizadas e sem acesso à 

identidade, à solidariedade, à cultura enraizada naquele espaço comum, como 

destaca Milton Santos: 

 
Gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada, 
uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma política 
territorializada. Essa cultura da vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, a 
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experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade 
(SANTOS, 2003, p. 70). 

 

Nesta conjectura, diante de um contexto isolado como a ausência de água 

potável, por exemplo, num determinado território, não parece plausível e adequado 

buscar uma solução política pontual a um pequeno grupo de pessoas ou uma 

comunidade menos favorecida, que vive sem acesso à água limpa. Tampouco, é 

recomendável utilizar um mecanismo paliativo técnico para determinado aquífero de 

maneira individualizada. Entretanto, estando as categorias, a socioambiental e a 

econômica interligadas, faz-se interessante um aprofundamento político teórico e 

prático intenso que conduza a determinadas adaptações que sobrepesem a vida e 

os ecossistemas daquele espaço geográfico e não possibilite simples rendições aos 

preceitos econômicos. 

 Assim, mediante uma mudança de paradigma, pode-se cogitar um 

entendimento socioambiental progressivo junto à elaboração de um novo ethos e de 

novas crenças políticas, sociais, ambientais e econômicas, contrariando a densa 

corrente de conformismo que acometem as sociedades humanas - inclusive as mais 

intelectualizadas - no tempo contemporâneo. 

Contribuindo com o exposto, argumenta Agamben, “somente uma política que 

saberá fazer as contas com a cisão da biopolítica fundamental do Ocidente poderá 

refrear esta oscilação e pôr fim à guerra civil que divide os povos e as cidades na 

terra” (AGAMBEN, 2010, p. 175). Ou seja, somente a partir do momento em que o 

ser humano deixar de ser entendido como dígitos que compõem um numeral, pelo 

Estado, é que se poderá compreender a vida humana fora do contexto meramente 

biológico. “Tudo acontece como se os cidadãos varões devessem pagar a sua 

participação na vida política com uma incondicional sujeição a um poder de morte e 

a vida pudesse entrar na cidade somente na dupla exceção da matabilidade e da 

insacrabilidade” (AGAMBEN, 2010, p. 91). 

Tal fenômeno - de significativa amplitude - se multiplica e atinge diversas 

esferas, entre as quais a tutela ao meio ambiente e a própria vida humana. Como 

bem explana Bazzanella: “a vida reduzida à sua condição biológica passa a fazer 

parte dos cálculos políticos, econômicos e jurídicos do poder soberano” 

(BAZZANELLA, 2018, p.76) no momento em que os corpos e habitat em que vive a 

sociedade humana são manipulados, domesticados e normatizados pelo poder 

estatal. 
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3.2 A origem da economia 

 

A pré-modernidade foi caracterizada pela convivência da sociedade entre 

grupos formados por relações de parentesco, crença, comunidade religiosa, 

vizinhança ou ministério, objetivando a promoção de uma organização com o intuito 

de alcançar o bem-estar comum por intermédio de ações que envolviam a 

coletividade. 

Prevalece, neste período, o auxílio mútuo entre os membros do grupo ao qual 

pertenciam e o aconselhamento recíproco para a manutenção da cultura, do 

desenvolvimento da lavoura, da realização das tarefas domésticas e outros 

trabalhos, uma vez que havia pouco espaço naquele contexto para o indivíduo e as 

manifestações individuais.  

Sob tais pressupostos é preciso considerar que até os séculos XVI e XVII a 

rotina das pessoas que compunham uma família, uma comunidade não estava 

organizada em torno do trabalho - tarefa árdua e humilhante aos gregos ainda na 

Grécia Antiga - mas por necessidade de subsistência. As pessoas dispensavam 

algumas horas do dia em prol de uma atividade laborativa que proporcionasse o seu 

sustento e o de seus dependentes. 

Basicamente, a rotina de um tecelão, por exemplo, estava inscrita em 

aproximadamente 3 horas e 30 minutos de trabalho diárias, cujo período era 

interrompido por intervalos de descanso, conversa com familiares, amigos - sempre 

ausente a necessidade de ampliar a produção e, consequentemente, aumentar a 

receita oriunda da produtividade - caracterizando uma prática tradicionalista 

(BAZZANELLA, 2013). 

Contudo, com o advento da Reforma Protestante - um movimento religioso 

promovido e protagonizado por Martin Lutero (1483-1546), no século XVI - 

disseminou-se o conceito e as prerrogativas da palavra “vocação”. De origem 

bíblica, “vocação” trouxe como sentido primordial a ideia de que o Filho de Deus 

conferiu a cada indivíduo uma tarefa que deve ser desempenhada como forma de 

demonstrar o amor ao próprio Deus e ao próximo. É o culto diário a Ele. “Tementes 

a Deus, os homens devem exercê-la da melhor forma. Na medida em que a 

cumprem, os homens são recompensados com dádivas, desde a riqueza na terra 

até a riqueza nos céus” (BAZZANELLA, 2013, p. 43). 
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Com fundamento em tais práticas, o historiador, sociólogo, economista e 

político Maximillian Karl Emil Weber (1864 a 1920), identificou, por intermédio das 

interpretações sobre as relações existentes entre os atos religiosos e as 

organizações econômicas, um importante fenômeno acerca da necessidade do 

trabalho na vida das pessoas. Weber pesquisou a sociologia da religião, mais 

especificamente da religião protestante, e publicou seus estudos no livro intitulado 

“Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. 

A referida obra contém perspectivas analíticas acerca da compreensão dos 

fatos históricos e sociais que se constituíram em fundamento das práticas modernas 

adotadas no ocidente, sobretudo com o advento do mercantilismo, e, posteriormente 

pelo capitalismo, as quais vinculam diretamente a atividade laborativa econômica à 

doutrina e práticas religiosas. 

Nas análises feitas por Weber sobre as doutrinas da fé, os protestantes 

trabalham constante e periodicamente como um culto diário - para obter a salvação 

de suas almas e, consequentemente, assegurar um lugar no céu, ao invés de 

simplesmente gozar uma vida ausente de uma utilidade ou finalidade. 

O racionalismo religioso e econômico, estudado por Weber, permitiu 

comparações entre as atividades econômicas realizadas no Ocidente e no Oriente, 

cujas descobertas vincularam estreitamente o capitalismo ao protestantismo nas 

práticas intrínsecas econômico-religiosas adotadas e praticadas pelas sociedades 

ocidentais. 

Em que pese Weber tenha analisado pormenorizadamente o protestantismo 

religioso ocidental, é importante compreender que, apesar dos diferentes modos de 

expressar a fé, todas as doutrinas religiosas monoteístas levam a um único Deus - o 

criador do mundo - o Cristo. Já o Filho, o Santíssimo onipresente e condutor dos 

desígnios que levam à salvação da carne. 

Na ordem societária contemporânea é possível constatar que tais premissas 

também são facilmente evidenciadas na ortodoxia católica, a qual é representada 

pela figura do salvador numa unidade da trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), que, 

dentro das premissas econômicas e dos mistérios da Santa Fé, conduzem a 

sociedade humana à vida eterna, como complementa Agamben: 

 

Por isso não causa surpresa que um economismo radical, que, distinguindo 
no Filho duas vontades, ameaça a própria unidade do sujeito cristológico, 
tenha necessidade de afirmar a unidade entre teologia e economia, 
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enquanto um teologismo, que procura salvaguardar a qualquer preço a 
unidade, não hesita em opor com vigor os dois discursos. A distinção entre 
as duas racionalidades atravessa continuamente o plano das disputas 
teleológicas e, assim como a dogmática trinitária e a cristologia se formaram 
juntas e não podem de modo algum ser divididas (AGAMBEN, 2011, p. 78). 

 

Neste contexto, as manipulações dos processos vitais possibilitam ao 

soberano a mobilização dos corpos, das doenças, do cotidiano, da vida, do meio 

ambiente, ou seja, a subjetivação dos indivíduos e dos ecossistemas a uma gestão 

político-econômica organizada. É a gestão das ovelhas pelo pastorado rumo à 

salvação das almas, a ordem entre Deus e os atos realizados pelos seres, filhos de 

Deus, como se observa: 

 

O problema entre a relação entre transcendência e imanência do bem torna-
se, assim, o problema da relação entre ontologia e práxis, entre o ser de 
Deus e sua ação. Que tal deslocamento tropece em dificuldades essenciais 
é provado pelo fato de que Aristóteles não enfrenta o problema de maneira 
direta, mas remeta simplesmente a dois paradigmas, um militar e outro 
genuinamente econômico. Assim como em um exército, a disposição 
ordenada das fileiras deve estar relacionada com o comando do estrategista 
e, em uma casa, os diversos seres que a habitam, seguindo cada um a sua 
própria natureza, ajustam-se na realidade a um só princípio, assim também 
o ser separado mantém-se com a ordem imanente do cosmo (e vice-versa). 
Em todo caso, taxis, ordem, é o dispositivo que torna possível a articulação 
da substância separada e do ser, de Deus e do mundo. Nomeia a relação 
aporética entre eles (AGAMBEN, 2011, p. 98). 

 

Tais ações ostentam a finalidade substancial no governo da vida e do meio 

ambiente de uma maneira biopolítica, com a necessidade do poder de receber a 

aclamação da glória. Neste sentido, o governo é aquela habilidade de exercício do 

poder na configuração de uma economia. Tanto o pastorado eclesial e o governo 

político estatal estão localizados no interior do paradigma substancialmente 

econômico (AGAMBEN, 2011). 

Sob este enfoque, num movimento indagativo a respeito da glória e da 

glorificação - numa aproximação entre reino e governo, teologia e economia -, o 

filósofo italiano Giorgio Agamben escreveu: “O Reino e a Glória: uma genealogia 

teleológica da economia e do governo: homo sacer II”. Para o autor, se o reino e o 

governo estão dissociados de Deus, logo, nenhum governo do mundo se torna 

efetivo, resultando num poder soberano impotente e em violentas providências47 

 
47 “O modelo de providência geral repousa em leis eternas totalmente análogas àquelas da ciência 
moderna” (AGANBEM, 2011, p. 138). 



71 

 

 

 

 

particulares. “O governo é, portanto, um epifenômeno das providências (ou do 

reino)” (AGAMBEN, 2011, p.134). 

 Nesta realidade político-econômica, evidencia-se plenamente a entrada do 

Estado mercantilista no lugar que antes era ocupado por Deus soberanamente. Era 

Deus quem determinava as prerrogativas vitais aos seres humanos em busca do 

reino dos céus. Em substituição a Ele, o Estado é o pastor que governa as ovelhas, 

a humanidade, rumo à vida eterna. “Se governo político nada mais é do que a arte 

de exercer o poder na forma de uma economia, pastorado eclesiástico e governo 

político situam-se ambos no interior de um paradigma essencialmente econômico” 

(AGAMBEN, 2011, p. 126). 

Assim, numa síntese econômica teleológica, a continuidade do exercício do 

poder soberano exercido por Deus, que reinou soberanamente com seus anjos por 

intermédio de princípios em face aos seus súditos (AGAMBEN, 2011), do pastor às 

suas ovelhas, do padre aos cristãos, do Pai de família aos seus filhos, está o Estado 

que, contemporaneamente exerce o poder e governa na forma de uma economia-

política teleológica, reduzidos à sua condição de produtores e consumidores. 

Neste contexto, a glória implica na celebração do poder, sendo esta 

celebração a contemplação do próprio poder de governar as vidas e os bens 

naturais em meio ao consenso presente na sociedade do espetáculo. Sob tais 

pressupostos é mister reconhecer a partir da contribuição de Agamben e de outros 

pensadores, que “todos os conceitos decisivos da moderna doutrina no Estado são 

conceitos teológicos secularizados” (AGAMBEN, 2011, p.14), cuja interpretação do 

vocábulo saecularisatio48 pode ser compreendida com a volta de um religioso ao 

mundo (AGAMBEN, 2011), conforme segue: 

 
Na dimensão da glória, a Igreja e o poder profano ingressam em um longo 
limiar de indeterminação, no qual é difícil avaliar as influências recíprocas e 
os intercâmbios conceituais. Enquanto o Estado territorial soberano se 
prepara para assumir a figura de um governo dos homens, a Igreja, 
deixando de lado as preocupações escatológicas, identifica cada vez mais 
sua missão com o governo planetário das almas, não tanto para sua 
salvação, mas para a maior glória de Deus (AGAMBEN, 2011, p. 239). 
 

 

 
48 “Neste sentido, a secularização atua no sistema conceitual do moderno como uma assinatura que 
remete à teologia. Do mesmo modo como o direito canônico, o sacerdote secularizado deveria levar 
consigo um sinal da ordem a que havia pertencido, assim também o conceito secularizado exibe 
como assinatura seu pertencimento passado à esfera teleológica” (AGAMBEN, 2011, p. 2011). 
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Com base nas premissas apresentadas, a casa-mundo é governada por um 

princípio único. “O poder - todo poder, tanto o humano quanto o divino - devem 

manter juntos esses dois polos, ou seja, ao mesmo tempo, reino e governo, norma 

transcendente e ordem imanente” (AGAMBEN, 2011, p. 97). Assim, as coisas e os 

acontecimentos mundanos estão ordenados enquanto mantêm relação terrestre com 

o fim divino. Ou seja, as atividades humanas devem ser desenvolvidas com 

fundamento nos preceitos do governo de Deus, numa vinculação político-religiosa, 

como complementa Agamben:  

 
A fácil explicação instrumental, segundo a qual se trataria de um 
estratagema dos poderosos para justificar sua ambição ou de uma 
encenação a fim de provocar temor reverencial e obediência nos súditos, 
por mais que possa ocorrer, não é capaz de explicar uma conexão tão 
profunda e original, que envolve não só a esfera política, mas também 
religiosa (AGAMBEN, 2011, p. 215). 

 

Na consecução das atividades divinas hierárquicas, o poder soberano 

governa com o apoio dos executores, assistentes de Deus - os anjos - que 

administram a casa celestial. “Os anjos são os fiadores da relação originária entre a 

Igreja e a esfera política, do caráter púbico e político-religioso do culto que celebra 

tanto na ekklesia quanto na cidade celeste” (AGAMBEN, 2011, p. 164). 

Num paralelismo hierárquico entre o governo celestial e o governo dos 

homens, é possível constatar que são refletidas as imagens do poder por 

excelência. Enquanto o governo celestial é administrado com o apoio dos anjos, o 

governo terreno o faz com a assistência dos ministros, apóstolos, chanceleres, 

principados e potestades. Esta estrutura operacional se traduz numa máquina 

governamental, sendo que, “em ambos os tratados a hierarquia é em si mesma o 

princípio que efetua a salvação e a deificação” (AGANBEM, 2011, p. 171), e tem sua 

origem na economia trinitária, da qual derivam todas as coisas. 

Assim, nesta relação de equivalência entre burocracia celestial e burocracia 

terrena torna-se possível, na Terra, a repetição do modelo da administração celeste, 

formada santamente por ordens transmitidas por Deus, as quais são imitadas tanto 

quanto é possível pelos homens (AGAMBEN, 2011), como a estrutura necessária 

para a realização de um oficio, de um ministério que leve todos à salvação no dia do 

juízo final. Em outras palavras, o seu exercício sobrevive na Glória. “A glória, é 

então, aquilo que deve cobrir com seu esplendor a figura indescritível da 

inoperosidade divina” (AGAMBEN, 2011, p. 180), refletindo-se numa administração 
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terrena realizada por intermédio do governo e inúmeros incontáveis ministérios como 

resultado de uma teologia política: 

 

Se hoje assistimos ao domínio arrasador do governo e da economia sobre 
uma soberania popular esvaziada de qualquer sentido, isso significa, talvez, 
que as democracias ocidentais estejam pagando as consequências políticas 
de uma herança teleológica que, por intermédio de Rousseau, assumiram 
sem se dar conta (AGAMBEN, 2011, p. 299). 

 

 

Assim, na concepção moderna da história do poder, o governo, imitando o 

modelo teleológico, nada mais é do que o breve intervalo entre as duas figuras 

eternas e gloriosas do reino, que não opera diretamente, mas constitui-se de 

incontáveis ministros e ministérios que atuam utilizando vestimentas e gestos 

peculiares, com uma maneira própria de se comportar num cerimonial hierárquico 

revestido de coroa de louros (AGAMBEN, 2011). 

O significado técnico-jurídico do tema exposto traduz-se numa esfera 

constitutiva da soberania, marcada por cerimônias, insígnias ou sinais de domínio, 

de poder, caracterizando um monopólio de prerrogativas, inclusive jurídicas, 

originadas à pompa do poder soberano. O que parecia apenas uma questão de 

símbolos, formalidades e vestuário, produz mudanças decisivas no ser humano e na 

sua relação com o direito. “É uma fé cega que necessita da lei (da vontade geral) 

como instrumento do governo no mundo. De acordo com essa ideia aberrante, se a 

lei geral pede como consequência necessária que Auschwitz aconteça, então 

também os monstros estão em regra e a regra não se torna por isso monstruosa” 

(AGAMBEN, 2011, p. 294). Neste contexto, numa análise similar, se a lei requer 

como consequência que os crimes ambientais aconteçam, então também a 

população letárgica e anestesiada consente com tal preceito. 

Ainda nesta direção argumenta Agamben: 

 
Teologia e política são, neste sentido, aquilo que resulta da troca e do 
movimento de algo como uma veste absoluta, que, como tal, porém, tem 
implicações jurídico-políticas decisivas. Assim como muitos dos conceitos 
com que nos ocupamos em nossa investigação, essa veste de glória é uma 
assinatura que marca política e teologicamente os corpos e as substâncias, 
orientando-os e deslocando-os segundo uma economia (AGAMBEN, 2011, 
p. 214). 
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Com base no exposto, evidencia-se que a oikonomia foi substituída pela 

economia, que passou a se constituir como governo da vida, substituindo Deus 

pelos preceitos econômicos, aplicados na casa-mundo, num território, num país. 

“Uma cidade é, por natureza, algo múltiplo, e se torna demasiado uma, será antes 

uma casa [oikia] que uma cidade” (AGAMBEN, 2011, p.35). 

Verifica-se, portanto, que “com o termo oikonomia acontece algo parecido 

com o que ocorre com o termo empresa, que, com o consentimento mais ou menos 

consciente dos interessados, foi se estendendo até cobrir âmbitos que nada tinham 

a ver com ele, como por exemplo a universidade” (AGAMBEN, 2011, p. 35).  

Ou seja, a administração com fins econômicos atinge hoje não somente as 

empresas, estatais, multinacionais, transnacionais, mas é encontrada em todos os 

espaços e tempos vitais, como nas casas, nas escolas, nos hospitais, museus, 

unidades de conservação, parques ecológicos, patrimônio legalmente protegidos e 

também no Estado. É unânime a utilidade que as instituições, sejam elas públicas, 

privadas ou de economia mista assumem. Uma serventia validada constantemente 

pelo poder soberano e por instituições, técnicos, burocratas, consultores e 

especialistas que compõem a máquina governamental que mantém essa 

engrenagem circulando, como esclarece Agamben: 

 
O que nossa investigação mostrou é que o verdadeiro problema, o arcano 
central da política, não é a soberania, mas o governo, não é Deus, mas o 
anjo, não é o rei, mas o ministro, não é a lei, mas a polícia - ou seja, a 
máquina governamental que eles formam e mantêm em movimento 
(AGAMBEN, 2011, p. 299). 

 

Nesta perspectiva, Agamben conclui que o principal enigma da política não é o 

poder soberano, o presidente, a figura principal do Estado, mas a máquina 

governamental que sustenta o Estado por intermédio de um vasto número de 

técnicos e burocratas que o assistem num complexo jogo de interesses. Tal 

estrutura governamental sustentada por meio de relações de poder centralizadas 

num estado de exceção, que interferem, regem e capturam a vida humana em sua 

integralidade, formando uma aliança entre o reino e o governo em face ao 

pastorado. “São os corpos absolutamente matáveis dos súditos que formam o novo 

corpo político do Ocidente” (AGAMBEN, 2010, p. 122). São vidas matáveis e 

ecossistemas destrutíveis. 
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Assim, a partir de seus pressupostos teológicos, “no sistema do Estado-nação, 

os ditos direitos sagrados e inalienáveis do homem mostram-se desprovidos de 

qualquer tutela e de qualquer realidade no mesmo instante em que não seja possível 

configurá-los como direitos dos cidadãos de um Estado” (AGAMBEN, 2010, p. 123). 

Ou seja, num contexto em que os corpos podem ser mutilados, destituídos de sua 

sacralidade e insacrificabilidade, esquecidos e abandonados, os bens naturais 

podem igualmente ser depredados e aniquilados, sem que tais ações imputem 

responsabilidade ao poder soberano que opera em permanente estado de exceção. 

A partir dos conceitos e das prerrogativas analíticas e argumentativas de 

Foucault e Agamben acerca do biopoder e da biopolítica, é possível constatar que 

os indivíduos ocidentais e a casa-mundo - estão submetidos aos imperativos de 

controle e disciplinarização impostos pelo poder soberano, num permanente estado 

de exceção - cujas pessoas, por intermédio de um consentimento cego e 

deslumbrado, coadunam tacitamente que a máquina governamental dirija, fiscalize e 

controle a vida e a morte dos indivíduos e dos ecossistemas indispensáveis à 

manutenção das espécies. O mérito de tal obediência não alcança as 

consequências dos prejuízos da autodestruição da vida e a magnitude da 

deformação do meio ambiente. Tais atos expressam variáveis da existência num 

período de intensa atividade produtiva rentável com destino ao “descanso eterno”, 

numa vida de mera sobrevivência, absolutamente ausente de escolhas genuínas e 

comprometidas com o desenvolvimento humano e social sustentável de povos e 

países. 

Neste sistema em que prevalece a racionalidade jurídico-econômica, há 

evidências da manipulação dos ecossistemas pelo poder soberano e da alienação 

dos seres humanos que nesses ecossistemas vivem - uma vez que significativa 

parcela da população, especialmente a mais abastada financeiramente -

desconhece, não compreende, ou ainda, consente expressa ou tacitamente com tais 

prerrogativas.  

Ademais, no centro desta analítica argumentativa, está enraizada uma 

racionalidade instrumental-econômica utilitária dos bens ecológicos à sociedade - 

entendidos como recursos naturais - em razão da qual disseminam-se concepções 

distorcidas da realidade e das necessidades humanas, como se os “recursos” 

fossem infinitos ou automaticamente renováveis neste Planeta. Como se o futuro 
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fosse uma ilusão muito distante, inatingível e incapaz de penetrar ou trazer reflexos 

à presente ou à futura sociedade contemporânea ocidental. 

  

 

3.3  A tríade relação entre economia, direito e meio ambiente 

 

3.3.1 Aspectos econômicos 

 

A partir dos pressupostos teóricos e conceituais e das premissas econômicas 

e teológicas expostas nesta pesquisa, é possível constatar que o trabalho humano 

realizado com o escopo de acumular dinheiro ou capital é uma das práticas 

necessárias para a aposta no juízo final - uma vocação do indivíduo - que precisa 

acumular capital como uma das formas utilitaristas de viver, como um propósito 

(financeiro) que o leve à salvação divina ou à vida eterna, além de servir à máquina 

econômica e governamental. 

Assim, a concepção acerca da vida produtiva como forma de obter a vitória, a 

salvação e a vida eterna - almejada pelo ser humano - dignifica o trabalho e o 

transforma na própria finalidade da existência humana, a qual é operada pela igreja 

e integralmente exigida por Deus e operacionalizada a partir dos imperativos de 

plena produção e consumo, os quais estão submetidos os indivíduos. 

Com base nessas prerrogativas e nas premissas religiosas, altera-se 

consubstancialmente o conceito da palavra trabalho, que deixa de ser uma atividade 

para suprir as necessidades básicas de subsistência do ser humano e passa a ser 

compreendida como uma prática divina e moral da esfera econômica, que promove 

a salvação do indivíduo. “Se antes o acúmulo patrimonial e monetário era visto como 

pecaminoso sinal de apego às coisas materiais e terrenas, ele agora passa a ter 

uma conotação positiva” (BAZZANELLA, 2013, p. 43). O trabalho apresenta-se 

como a vida por excelência a ser trilhada pelos fiéis rumo à salvação atestada pela 

capacidade de acesso ao consumo.  

Nesta perspectiva, o dinheiro passa a ser o fim último almejado pelos seres 

humanos decorrente da prática de uma vocação divina que traz consequências 

benignas como o acúmulo de bens e capital, os quais se transformam 

imediatamente numa prática vital moralmente aceita e bem vista pela sociedade. 

Sob os imperativos de salvação pela via do acúmulo do capital e do acesso ao 
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consumo, o ócio, o tempo livre, ou até a perda de tempo (mesmo que isto signifique 

o cuidado do ser humano, encontrar-se consigo mesmo e com os outros) 

apresentam-se como situações pecaminosas e inafiançáveis.  

Por conseguinte, paulatinamente, o trabalho, com fulcro na subsistência foi 

substituído pela tarefa árdua, periódica e incessante - glorificada por Deus - 

racionalizada com objetivo no aumento da produtividade e, consequentemente, no 

acúmulo do capital. É a ética protestante vinculada à cosmovisão mercantilista e, 

posteriormente, capitalista, que promove a ética laborativa e profissional como 

justificativa inquestionável para a vida humana. Esta postura capitalista motivada 

pelo acúmulo de riquezas e pela consequente exteriorização do poder e do capital 

são frutos da transposição de preceitos cristãos à esfera econômica, reposicionando 

o conceito da palavra trabalho, como exposto acima.  

Neste sentido, constata-se a tênue relação entre ethos religioso e economia 

na constituição da cosmovisão ocidental, são responsáveis por uma racionalização 

da produtividade, dos lucros e do consumo cíclico, sendo possível compreender que 

“a ciência econômica nada mais é do que a aplicação e a transposição da ordem 

natural para o governo das sociedades” (AGAMBEN, 2011, p. 305). 

Com fundamento nestas diretrizes modernas, a sociedade humana elege 

alguns pré-requisitos econômicos fundamentados no trabalho, na produtividade e no 

consumo como fatores preponderantes que orientam a vida em sociedade, 

transformando-os em premissas indispensáveis para uma vida plena, feliz e que 

conduza à salvação pela via do acúmulo de capital e de bens de consumo. O 

trabalho não é mais para abastecer e manter a família com as condições de 

sobrevivência, mas o fazer pelo qual se glorifica a Deus, excluindo-se o homo 

laborans e invocando o homo faber (AGAMBEN, 2011). 

Sob tais perspectivas laborativas, evidencia-se, na contemporaneidade, o 

individualismo, o empreendedorismo e o foco na produtividade e no trabalho, como 

esclarece Hannah Arendt: “os processos, portanto, e não as ideias, os modelos e as 

formas das coisas a serem criadas tornam-se na era moderna os guias das 

atividades de produzir e fabricar, que são as atividades do homo faber” (ARENDT, 

2014, p. 375). 

Com fundamento nas premissas argumentativas desenvolvidas até o presente 

momento, é possível enfatizar que a ciência econômica se destacou como disciplina 

científica recentemente. A comunidade literária costuma datar seu início a partir da 
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publicação da obra: “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith, em 1776, livro que 

marcou uma mudança na natureza da reflexão sobre os temas econômicos. 

Obviamente, muitos autores já faziam ponderações sobre o tema, ou sobre 

determinados tópicos econômicos ou relacionados à economia. Neste sentido, 

complementa a politóloga Hannah Arednt: 

 
A economia - que até a era moderna constituía uma parte não muito 
importante da ética e da política, e que se baseia na premissa de que os 
homens agem em relação às suas atividades econômicas como agem em 
relação a tudo mais - só veio adquirir caráter científico quando os homens 
se tornaram seres sociais e passaram a seguir unanimemente certos 
padrões de comportamento, de sorte que aqueles que não seguissem as 
regras podiam ser considerados associais ou anormais (ARENDT, 2015, p. 
51). 

 

Assim, compreende-se que até a era moderna inexistiam indícios de 

discursos que tratam da ciência econômica fora da oikonomia49, como um sistema, 

uma unidade reguladora das sociedades. Nessa época, os atos econômicos 

estavam impingidos nas relações sociais.  

Paradoxalmente, na modernidade se dá a ruptura da continuidade da 

oikonomia, mediante a instituição de um discurso com pretensões de definição dos 

pressupostos de uma ciência econômica, a qual se reveste de características 

sacras, que culminam com o estabelecimento dos imperativos da lei de mercado, 

conforme argumenta Bazzanella: 

 
Apresenta-se, neste contexto, uma das características constitutivas da 
máquina governamental e oikonomica ocidental, na medida em que a 
economia se apresenta como transcendência que, através de um articulado 
sistema de crenças, de leis de mercado revestidas da aura da sacralidade, 
dirige e determina, através de mão invisível, os destinos humanos. Compete 
ao governo, no plano da imanência, operacionalizar as verdades reveladas 
pela economia na administrabilidade da vida e da morte dos seres 
humanos, e da vida em sua totalidade (BAZZANELLA, 2015, p. 51). 

 

 
49 Neste contexto, oikonomia pode ser compreendida não só como a organização e administração do 
contexto familiar pela autoridade patriarcal, mas o chefe do núcleo doméstico faz também a gestão 
dos filhos, das mulheres e dos bens da casa e do trabalho agrícola. Para Agamben “Oikonomia” 
significa a organização da casa. Contudo, importa não esquecer que oikos não é a casa unifamiliar 
moderna, nem simplesmente a família ampliada, mas um organismo complexo no qual se entrelaçam 
relações heterogêneas. Aqui, segundo uma reflexão semântica, que ficará inseparável do termo, 
designa uma prática e um saber não epistêmico que, em si mesmos, até podem parecer não 
conformes ao bem e só podem ser julgados no contexto das finalidades que perseguem” (AGAMBEN, 
2011, p. 31 e 33). 
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Sob tais diretrizes, é preciso reconhecer que as concepções e relações de 

vida na modernidade e sobretudo na contemporaneidade, são conduzidas pela 

lógica da crescente produção, aliada ao pleno consumo.  Neste sentido, a era 

moderna reflete o persistente tratamento de todos os objetos, especialmente, os 

bens naturais como recursos e bens consumíveis.  

Nestas condições, as sociedades ocidentais, sobretudo na 

contemporaneidade, potencializam, sistematicamente, a relação de extração, 

transformação, comércio e consumo dos bens naturais e descarte. A era moderna é 

mais adequadamente representada para Hannah Arendt, pela promoção e incentivo 

ao trabalho, que promova a produtividade e consumo, conforme segue: 

 
Ao definir o trabalho como “o metabolismo do homem com a natureza”, em 
cujo processo o material da natureza é adaptado, por uma mudança de 
forma, às necessidades do homem, de sorte que, o trabalho se incorpora ao 
seu sujeito [...] não podendo mais o indivíduo despir-se dele sem que perca 
sua dignidade, sua credencial para manutenção dos requisitos 
indispensáveis ao convívio social. O motivo da promoção do trabalho na era 
moderna foi a sua “produtividade” (ARENDT, 2015, pp. 122/106). 

  

Nesta dinâmica produtiva, o sistema de controle do oikos, do tempo, da vida, 

dos ecossistemas e até dos corpos dos indivíduos constitui um modelo social 

circunscrito num arcabouço de valores, de aspectos culturais, políticos e 

institucionais, conformando uma cosmovisão específica. É o poder econômico que 

se integra à sociedade por meio de forças produtivas que expõem o mesmo 

fundamento, ou seja, o modelo social de plena produção e de consumo, condição 

social que se espraia globalmente e é apresentada no decorrer desta pesquisa.  

Estas estratégias de obediência e regulação interferem nas relações sociais e 

ambientais, nas quais o discurso econômico penetra e guia a vida dos indivíduos e 

da população. A cada dia a população é controlada por uma série de artifícios de 

marketing, publicitários, produtivos, econômicos e de consumo, com o objetivo de 

gerir e conduzir a vida dos indivíduos. Assim, a influência cada vez maior e mais 

profunda do Estado nas relações socioambientais - com o intuito de aumentar e 

aperfeiçoar suas garantias - é evidente. 

Considera-se, portanto, que nas relações socioambientais pré-modernas - no 

intuito de atender padrões institucionalizados - estavam submersos os conceitos 

econômicos na oikonomia, os quais, na era moderna, se invertem mediante a 

constituição e fortalecimento do mercado, que institui um sistema regulador da 
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produção, distribuição e consumo de uma infinidade de produtos, conformando na 

atualidade as premissas de um modelo econômico financeirizado de potencialização 

consumerista. 

Sob tais prerrogativas, decorre um importante fenômeno de normalização das 

práticas socioambientais, ou seja, de implementação pelo Estado de um sistema de 

controle para gerir a população, como esclarece Foucault: “aparece a ideia de uma 

normalização do ensino médico e, sobretudo, de um controle pelo Estado, dos 

programas de ensino e das atribuições dos diplomas” (FOUCAULT, 2018, 149). Na 

Alemanha, a medicina e o médico foram os primeiros objetos de normalização, no 

início do Século XIX.  

Esse movimento de normalização também aconteceu na França, em 1775, 

quando foram instituídas “as primeiras Escolas Normais, destinadas a dar a todos os 

professores o mesmo tipo de formação e, por conseguinte, o mesmo nível de 

qualificação” (FOUCAULT, 2018, p. 149), com o objetivo de padronizar o sistema. 

Padronização que se perpetuou além da esfera educacional, mas também no campo 

ambiental, científico, cultural e político, e sobretudo econômico. 

Com base nesta abordagem argumentativa apresentada, é possível 

considerar que as organizações administrativas socioambientais, bem como as 

imposições econômicas são instituídas para normalizar a vida da sociedade, ou seja, 

“são operações que desenrolam inteiramente dentro da esfera do poder” 

(FOUCAULT, 2015, p. 12). Trata-se do exercício do poder soberano em produzir um 

regime de verdade que promova formas de subjetivação necessárias ao modelo 

econômico em curso. Dito de outra forma, a homogeneização, a padronização das 

práticas de vida de indivíduos e de populações sobre o ecossistema efetiva-se por 

meio de relações de poder que permeiam o estado de exceção, que se desenvolvem 

com o intuito de não permitir a consecução de uma força motriz capaz de confrontar 

ou (re) estabelecer formas de subjetivação que paralisem a máquina política, jurídica 

e econômica em curso.  

Nesta analítica atual, a dedicação extrema e intensiva ao trabalho e à 

produtividade como se a realização humana estivesse condicionada à plena 

realização profissional e financeira traduz-se numa conduta puritana, no culto à 

repressão de anseios ligados ao ócio, à contemplação e fazem correlação estreita 

com o consumo constante que se dá por intermédio de exploração periódica e 

intensa dos bens ambientais, os quais, de agora em diante são denominados 
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sistematicamente de recursos naturais. Ou seja, difunde-se a ideia de que recursos 

existem para serem utilizados na plena potencialização da produção, desvinculando-

os da dinâmica que confere a possibilidade da vida na Terra. 

Talvez tal conduta cotidiana não perdura de forma ascendente porque o 

capitalismo não permite a criação e manutenção de mais empregos, tornando-se 

mais uma razão para os empregados competirem full time, para se manterem neste 

ciclo ininterrupto de trabalho pastoral, de produtividade, de lucro e de consumo, 

numa espécie de força salvadora. Os sujeitos que não aderem a este culto diuturno 

a que todos estão predestinados, são considerados desocupados, descartáveis, 

supérfluos e desnecessários a uma sociedade homogeneizada pela lógica da plena 

produção e do pleno consumo. 

Sob estas premissas contemporâneas, a sociedade consumista devora os 

bens naturais e materiais com a intenção de manter um ciclo ininterrupto e vicioso 

de aquisição de novos bens, haja vista o sentimento momentâneo e efêmero de 

satisfação pessoal. Esse modelo de vida e de mundo, cujas apostas foram lançadas 

na modernidade supõe levar os seres humanos ao alcance do progresso 

(econômico), sem considerar as ambivalências50 e os efeitos colaterais da 

destruição do meio ambiente e da captura da vida plena pela biopolítica. 

Sobre a temática, complementa Hannah Arendt, discorrendo que o Estado, na 

modernidade, libertou os homens para o desenvolvimento de forças produtivas 

sociais, para a produção comum de mercadorias necessárias à vida feliz (ARENDT, 

2014). Mesmo que essa suposta vida feliz reduza os cidadãos à condição de 

produtores e consumidores de mercadorias, de si mesmos, dos ecossistemas, de 

relações com outros e, sobretudo, com a casa-mundo. 

Na sociedade da plena produção e pleno consumo, os indivíduos são 

rotulados, hegemonizados, padronizados sob premissas do sistema capitalista que 

aglutina todos os ideais e intuitos de uma vida profana. Essa é a realidade 

 
50 “Estado caracterizado pela presença simultânea de valorizações ou de atitudes contrastantes ou 
opostas. Esse termo é usado especialmente em psicologia para indicar certas situações emotivas que 
implicam amor e ódio, e em geral atitudes opostas em face do mesmo objeto” (ABBAGNANO, 2007, 
p. 36 e 37). Para Zygmunt Bauman, a ambivalência se caracteriza pela “possibilidade de conferir a 
um objeto ou evento mais de uma categoria, é uma desordem específica da linguagem, uma falha da 
função nomeadora (segregadora) que a linguagem deve desempenhar. O principal sintoma da 
desordem é o agudo desconforto que sentimos quando somos incapazes de ler adequadamente a 
situação e optar entre ações alternativas. É por causa da ansiedade que a acompanha e da 
consequente indecisão que experimentamos a ambivalência como desordem ou culpamos a língua 
pela falta de precisão ou a nós mesmos por seu emprego incorreto” (BAUMAN, 1999, p. 09). 
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representada por uma sociedade manipulável, que abre mão de parte de sua 

liberdade e de sua capacidade de pensar, racionalizar em obediência e submissão 

aos modelos econômicos de massificação impostos.  

Tal fenômeno, na linguagem filosófica-política atual, pode ser conceituado 

como alienação51,  caracterizada por um estado do indivíduo que não pertence mais 

a si próprio. Ou seja, de uma forma de ser humano que não detém mais o controle 

de si ou que se vê privado dos seus direitos humanos fundamentais no momento em 

que não contempla a sua totalidade autossuficiente. Neste instante, ausente da 

racionalidade operante e ativa, pode ser equiparado a um “item”, uma “coisa”. Torna-

se um homem esterilizado, banalizado, irracional, que não apenas perde-se a si 

próprio, mas perde-se em sua própria casa-mundo. 

 

 

3.3.2 Aspectos jurídicos 

 

Na história da sociedade humana, especialmente na Idade Moderna, o poder 

celestial direcionava a vida e os negócios dos mortais - mediante as premissas 

divinas - por intermédio de um culto religioso diário que levariam os homens à 

salvação de suas almas. Este contexto foi substituído, na contemporaneidade, pelo 

Estado que governa os súditos, por intermédio de uma vasta estrutura 

governamental político-jurídica, que difunde o trabalho e a consequente reprodução 

do capital como a fórmula que proporciona o alcance da sociedade humana ao bem-

estar material eternizando a crença de um gozo ininterrupto da vida e do mundo. 

Nesta perspectiva de estreita relação entre teologia e política, num 

ordenamento jurídico suspenso pelo poder soberano, em permanente estado de 

exceção tende a confundir-se com a própria vida normal, inaugurando um paradigma 

político-jurídico, no qual tudo é possível. Ou seja, constatando que “a exceção é uma 
 

51 No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, 
uma instituição ou uma sociedade se tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados 
aos resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou à natureza na 
qual vivem, e/ou a outros seres humanos, e – além de, e através de – também a si mesmos (às suas 
possibilidades humanas constituídas historicamente). Assim concebida, a alienação é sempre 
alienação de si próprio ou auto alienação, isto é, alienação do homem (ou de seu próprio ser) em 
relação a si mesmo (às suas possibilidades humanas), através dele próprio (pela sua própria 
atividade) - Tom Bottomore Editor - (Dicionário do pensamento marxista, p. 5). Jorge Zahar Ed., 2001. 
Na perspectiva filosófica marxista, a alienação é entendida como a situação em que o indivíduo se 
torna alheio de si e da natureza – não mais se pertence ou se reconhece. Consequentemente, não 
possui mais autonomia, pois está privado dos seus direitos - coisificado (MARCHESAN, 2017). 
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espécie de exclusão” (AGAMBEN, 2010, p. 24), em cujo contexto os seres humanos 

- dotados de linguagem e racionalidade - convivem com um sistema jurídico vigente, 

mas inexecutável, inexequível e inválido em que as leis, normas e métodos são 

desconsiderados e inaplicáveis. “O Direito tem caráter normativo, é norma (no 

sentido próprio de esquadro) não porque comanda e prescreve, mas, enquanto 

deve, antes de mais nada, criar o âmbito da própria referência da vida real, 

normatizá-la” (AGAMBEN, 2010, p. 32), o que definitivamente não ocorre na 

contemporaneidade. Atualmente, o ordenamento jurídico é demandado em sua mera 

instrumentalidade, em circunstâncias determinadas, apenas como forma de sanção, 

de penalização ao delito praticado pelo sujeito e não como agente regulador da vida 

humana em sociedade. 

Como enfatiza Agamben, “a ordem jurídica não se apresenta em sua origem 

simplesmente como uma sansão de um fato transgressivo, mas, constitui-se 

sobretudo, através do repetir-se do mesmo ato sem sansão alguma” (AGAMBEN, 

2010, p. 33). Num contexto comparativo, é como permitir o crime continuado de 

destruição de mata nativa, ausente de qualquer punição aos autores pelo poder 

soberano. O filósofo correlaciona ainda mais um exemplo que ilustra tal abordagem: 

 

O que temos hoje diante dos olhos é, de fato, uma vida exposta como tal a 
uma violência sem precedentes, mais precisamente nas formas mais 
profanas e banais. O nosso tempo é aquele em que um weekend de feriado 
produz mais vítimas nas autoestradas do que uma campanha bélica 
(AGAMBEN, 2010, p. 113). 

 

Neste contexto, o que chama atenção é o fato da adequação das ideias de 

Agamben à realidade jurídica, inclusive ambiental, no momento em que a lei é 

promulgada, está vigente, mas permanece suspensa e sem eficácia no universo 

jurídico. É oportuno relembrar exemplos nacionais de tal conotação, tais como as 

florestas queimadas na Amazônia, os incidentes ocorridos em Mariana e 

Brumadinho (MG). É evidente a existência de leis que asseguram a pena aos 

infratores, contudo, a estrutura governamental não possibilita a aplicabilidade de tais 

normas aos episódios concretamente manifestados. “Chamemos de relação de 

exceção a esta forma extrema da relação que inclui alguma coisa unicamente 

através da exclusão” (AGAMBEN, 2010, p. 25). Em outras palavras, de uma lei que 

tem vigência, mas não significa, não vigora, não é executável, demonstrando que 

não há garantias jurídicas formais em si mesmas. Ou seja, de que a efetividade de 



84 

 

 

 

 

um ordenamento jurídico está intimamente vinculado à capacidade de mobilização 

social constante na defesa dos direitos e cumprimento dos deveres públicos. “Uma 

vigência sem significado objeta que uma lei que perdeu seu conteúdo cessa de 

existir como tal e se confunde com a vida” (AGAMBEN, 2010, p. 58). Se confunde 

com a regra, com a normalidade. 

Tal condição se estabelece e se justifica na medida em que “a validade de 

uma norma jurídica não coincide com sua aplicação ao caso particular, por exemplo, 

em um processo ou em um ato executivo; ao contrário, a norma, justamente por ser 

geral, deve valer independente do caso particular” (AGAMBEN, 2010, p. 27). Esta 

premissa exige a distinção precisa em relação aos fatos e aos preceitos legalmente 

codificados, independente das partes envolvidas, do local do delito, enfim, a norma 

deve ser aplicada unanimemente a todos os infratores que cometem atos 

antijurídicos. “Existe uma figura-limite, um limiar em que ele está, simultaneamente, 

dentro e fora do ordenamento jurídico, e este limiar é o lugar da soberania” 

(AGAMBEN, 2010, p. 33).  

É o poder soberano, a figura-limite da vida que institui a ordem jurídica, mas 

que se mantém fora dela, assumindo o estabelecimento do direito como fim, 

mantendo a violência como meio aos demais seres humanos (AGAMBEN, 2010). 

Isto porque, na medida em que a exceção, a inaplicabilidade das normas jurídicas 

torna-se a regra, tal condição se espraia socialmente, conservando uma conjuntura 

violenta de manutenção da vida.  

 

Dado que a violência soberana abre uma zona de indistinção entre a lei e 
natureza, externo e interno, violência e direito, não obstante o soberano é 
precisamente aquele que mantém a possibilidade de decidi-los na mesma 
medida em que os confunde (AGAMBEN, 2010, p. 69).  
 

 
Assim, determinados fatos jurídicos são submetidos às implicações do 

ordenamento jurídico que permanece vigente, mas não aplicável. Contudo, a imensa 

maioria dos fatos jurídicos são ignorados, não interrogados, transformados em 

eventos banais, corriqueiros e invisíveis, quando deveriam ser a ressalva. 

Pensemos num aspecto da história jurídico-político-econômica, que deveria 

refletir sobre as práticas econômicas governamentais, como por exemplo: o que 

autoriza o poder soberano a cobrar um imposto? Para os subordinados que 

deveriam questionar, indagar sobre a legitimidade da cobrança do referido imposto 
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“pouco importa ser esse direito legítimo ou não, o problema é saber qual efeito ele 

tem e esses efeitos são negativos” (FOUCAULT, 2008, p.21). Ou seja, a sociedade 

normatizada não faz questionamentos acerca das imposições realizadas pela 

máquina governamental, mas, anestesiada, tão somente consente e obedece aos 

preceitos e reflexos de determinadas prescrições. 

Assim, na significativa parcela dos casos, há o estabelecimento do direito, 

enquanto persegue como fim e tem a violência como meio, razão pela qual o nexo 

entre violência e direito é sempre mantido. Os súditos não deram este direito ao 

soberano, mas, apenas, ao abandonar os próprios, deram-lhe o poder de usar o seu 

no modo que ele considerasse oportuno para a preservação de todos, de modo que 

o direito não foi dado, mas deixado a ele (AGAMBEN, 2010). 

Pode-se considerar uma submissão, uma servidão voluntária permanente dos 

indivíduos a um poder ou a determinadas relações de poderes que sustentam o 

soberano, no momento em que os súditos obedecem, fazem as vontades, trabalham 

incessantemente, produzem, consomem, e em muitas vezes renunciam aos seus 

próprios anseios, talentos, desejos e se despojam do que a natureza lhes concedeu 

- da vida plena e qualificada. 

Assim, como consequência de uma política administrativa, da gestão da vida 

que tem como fundamento primordial os preceitos financeiros, ou seja, num Estado 

e, num governo que aniquilam, rechaçam e ignoram os direitos fundamentais, sejam 

eles humanos, sociais e ambientais, Agamben esclarece:  

 
O campo (de concentração) é o espaço que se abre quando o estado de 
exceção começa a tornar-se regra. Nele, o estado de exceção que era 
essencialmente uma suspensão temporal do ordenamento com base numa 
situação factícia de perigo, ora adquire uma disposição espacial 
permanente que, como tal, permanece, porém, estavelmente, fora do 
ordenamento normal (AGAMBEN, 2011, p. 165). 

  

Assim, sob as perspectivas apresentadas “a oposição entre zoé e bíos, zên, e 

eû zên (ou seja, entre a vida em geral e o modo de vida qualificado que é próprio 

dos homens), ainda que tão decisiva para a origem da política ocidental, não contém 

nada que possa fazer pensar em um privilégio ou em uma sacralidade da vida como 

tal” (AGAMBEN, 2010, p. 71). 

Neste prisma, “não se entende, porém, de modo algum, porque o homo sacer 

possa ser morto por qualquer um sem que se manche de sacrilégio” (AGAMBEN, 

2010, p. 75/76), situando a vida entre uma sacralidade e uma matabilidade. Entre 
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um santo e um maldito. Entre o imaculado e o amaldiçoado. No mundo dos 

conceitos, como no caso do homo sacer, “há um momento em que eles perdem a 

sua inteligibilidade imediata e, como todo termo vazio, podem carregar-se de 

sentidos contraditórios” (AGAMBEN, 2010, p. 82). O homo sacer não se caracteriza 

pela vida natural reprodutiva (zoé), tampouco uma forma de vida qualificada (bios), 

mas é, sobretudo, a vida nua, a vida meramente biológica; é a vida lançada numa 

zona de indiferença. 

Assim, como consequência das contribuições modernas, parafraseando 

Agamben, a morte de um desempregado pode ser considerada menos um 

homicídio, enquanto a morte de um membro da estrutura governamental pode ser 

contabilizada como mais um homicídio, constituindo um traço secularizado da 

insacraficabilidade da vida do soberano, do presidente da república, que sobrevive 

no princípio, segundo o qual o chefe de Estado não pode ser submetido a um 

processo judiciário ordinário, ou seja, comum a todos os humanos lançados na 

condição de homo sacer. Na esfera ambiental, o delito cometido por um agricultor de 

subsistência pode ser contabilizado como mais um delito em face ao meio ambiente, 

enquanto aquele crime cometido por uma grande companhia transnacional pode ser 

entendido como menos um crime ambiental. “Assim como na exceção soberana, a 

lei se aplica de fato ao caso excepcional desaplicando-se, retirando-se deste, do 

mesmo modo o homo sacer, pertence ao Deus na forma da insacrabilidade e é 

incluído na comunidade na forma da matabilidade. A vida insacrificável e, todavia, 

matável, é a vida sacra” (AGAMBEN, 2010, p. 84). 

Neste cenário, “na figura desta vida-sacra que algo como a vida nua faz 

aparição no mundo Ocidental. Decisivo é, porém, que esta vida sacra tenha desde o 

início um caráter eminentemente político e exiba uma ligação essencial com o 

terreno sobre o qual se funda o poder soberano” (AGAMBEN, 2010, p. 100). O 

direito, a razão jurídica externa que deveria dar limites ao poder soberano, acaba se 

tornando um mecanismo racionalizado, disponível pelo chefe de Estado em face aos 

seus comandados, utilizado como meio para atingir os seus objetivos. “Pois bem, 

esse instrumento intelectual, o tipo de cálculo, a forma de racionalidade que permite 

que a razão governamental se autolimite não é o Direito” (FOUCAULT, 2088, p.18). 

Pode-se considerar, portanto, que “na sua forma extrema, aliás, o corpo 

biopolítico do Ocidente se apresenta como um limiar de absoluta indistinção entre 

direito e fato, norma e vida biológica” (AGAMBEN, 2010, p. 182). É um 
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consentimento inconsciente pelos súditos de que o corpo humano, a vida biológica - 

na sua condição reprodutiva - mantém subserviência a um sistema dominado por um 

poder soberano que impõe regras não executáveis, violentando, normatizando e 

manejando vida humana e os ecossistemas. 

Assim, “corresponde aos súditos, a faculdade de não desobedecer, mas de 

resistir à violência exercitada sobre sua própria pessoa” (AGAMBEN, 2010, p. 106). 

Ou seja, de refletir, forçar o pensamento e a compreensão da realidade massificada, 

de servidão voluntária, de submissão a este sistema econômico-político-jurídico 

contemporâneo. Importante ressaltar que o corpo biológico dos indivíduos 

produtores e consumidores elegeu, convalidou e permanece continuamente sob o 

domínio de tais premissas violentas, sendo que, em contrapartida abre mão de 

parcela significativa da liberdade de ser e agir. Igualmente, abre mão da 

possibilidade de viver num ambiente sadio e desenvolver suas potencialidades 

vitais. 

Nesta perspectiva normatizante constata-se a aceitação de um reducionismo 

legal aos atos normativos, injunções e, consequentemente, a perda de direito à 

saúde, à educação, bem como a tutela com as questões ambientais e ao bem-estar 

da sociedade, em obediência às estruturas econômicas, as quais, mediante 

experiências, sofisticadas técnicas políticas e avanços tecnológicos apropriados, 

“caracterizando uma inclusão exclusiva da vida nua no Estado” (AGAMBEN, 2010, 

p. 106). 

Agamben, sobre a análise, a representação e atuação dos cidadãos na 

política, num estado de exceção caracterizado pelo exercício da violência soberana, 

na contemporaneidade, esclarece que: 

 
A este estatuto particular do jus puniendi, que se configura como uma 
sobrevivência do estado de natureza no próprio coração do Estado, 
corresponde nos súditos a faculdade não de desobedecer, mas de resistir à 
violência exercitada sobre sua própria pessoa, porque nenhum homem se 
supõe que seja obrigado por pacto a não resistir à violência, e, por 
consequência, não se pode supor que ele dê aos outros o direito de pôr 
violentamente as mãos sobre a sua pessoa (AGAMBEN, 2010, p. 106). 

 

Sob a concepção Agambeniana, expressa acima, o pressuposto a ser 

assimilado, consentido e realizado pelos homens é no sentido de respeitar o poder 

soberano, não transgredir os preceitos impostos, mas resistir aos atos violentos com 

o objetivo de combater as agressões perpetradas contra si próprio, seus 
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semelhantes e o meio ambiente em que vive. Tal resistência deve ser compreendida 

e praticada por meio de leituras e discursos intelectuais e científicos que propiciem o 

enfrentamento do tema, de forma ampla e geral na contemporaneidade. Mas, 

também e sobretudo pela ação solidária e comum entre os seres humanos em 

defesa do espaço público, do bem comum, difuso, da interpelação entre o direito a 

uma vida humana saudável e qualificada. 

Nesta dinâmica, o ente estatal também deve contribuir ao confronte à 

impunidade e ao combate à violência organizada instaurada, progredindo e 

prosperando continuamente, como complementa Foucault: 

 
O Estado é ao mesmo tempo o que existe e o que não existe 
suficientemente. E a razão de estado é precisamente uma prática, ou antes, 
uma racionalização de uma prática que vai se situar entre um Estado 
apresentado como dado e um Estado apresentado como a construir e 
edificar (FOUCAULT, 2008, p. 6). 

 

Assim, ao invés da inacessibilidade e da suspensão dos direitos sociais, num 

sistema jurídico-econômico-político que se constitui num mercado jurisdicional para 

justificar a legitimidade dos governantes, o Estado, em construção, deveria respeitar 

as leis divinas, morais, naturais, e, sobretudo as leis (fundamentais) do homem, bem 

como utilizar as normas jurídicas como mecanismo de delimitação da 

governabilidade, conforme explicam Tigar e Levi: 

  
Em todos os casos de construção de sistemas, regras e princípios jurídicos 
são justificados com recurso a fontes aceitas em virtude de sua idade 
provecta e autenticidade e a princípios de teoria social que se acredita 
serem axiomaticamente válidos, embora isso, na verdade, expresse 
meramente as aspirações do grupo que, no momento exerce o poder. Desta 
forma, sistemas de regras legais expressas como ideologias jurídicas foram 
não apenas previsões de como o poder estatal - isto é, a violência 
organizada - seria usado no futuro, mas incluíam, inerentemente, 
justificações da legitimidade do exercício desse poder (TIGAR e LEVI, 1978, 
p. 272). 
 

 

Sob tais perspectivas, faz-se indispensável refletir sobre o epicentro do 

estado de exceção, que se constitui por um sistema de ideias, influências e técnicas 

de poder que se refletem diretamente no âmbito jurídico, violentando o  meio 

ambiente,  a vida  em sua multiplicidade de formas, e sobretudo, a vida humana - 

expressa na vida dos refugos humanos, dos refugiados, dos mendigos, dos 

consumidores falhos,  dos despossuídos de crédito - mas que se apresentam desde 
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o seu nascimento em débito com o poder soberano, quem decide acerca da vida e  

da morte, num habitat cada vez mais inóspito e insalubre. 

 

 

3.3.3 Aspectos socioambientais 

 

Com base na premissa teológica-instrumental, verifica-se que os preceitos 

inerentes ao meio ambiente também são revestidos de reflexos oriundos deste 

modelo. Isto porque, o debate ambiental não se restringe às questões jurídicas, mas 

aborda aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos e culturais à luz de 

perspectivas interdisciplinares, que refletem as relações da sociedade humana entre 

si e desta com a natureza. 

De acordo com a temática exposta nesta pesquisa, é possível considerar que 

o meio habitado pelo ser humano está completa e integralmente mergulhado num 

campo político-econômico em que as relações e decisões emanadas pelo poder 

soberano se sobressaem e alcançam direta e integralmente o ser-humano e o meio 

ambiente. 

Tais relações elegem representantes, legislam, marcam, dirigem órgãos 

públicos ambientais e empresas privadas, celebram acordos, controlam e vigiam a 

sociedade humana. Todos esses procedimentos e relações, de maneira geral, com 

fins exclusivamente financeiros.  Importante destacar que as comunidades 

ambientalistas, desenvolvimentistas, intelectuais, a classe trabalhadora e inclusive 

os analfabetos funcionais52 nem sempre são conhecedores no âmbito de seus 

específicos horizontes de compreensão de aspectos gerais das relações políticas e 

econômicas em curso na contemporaneidade. 

Conforme explicitado por Foucault, da mesma forma que os prisioneiros falam 

sobre a prisão, a penalidade e a justiça, o estudante fala da escola, da 

administração escolar e do sistema de ensino, os ambientalistas discutem e 

 
52 O terrível é que, nesse mundo de hoje, aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais. 
Não é este um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Tais letrados, equivocadamente 
assimilados aos intelectuais, ou não pensam para encontrar a verdade, ou, encontrando a verdade, 
não a dizem. Nesse caso, não se podem encontrar com o futuro, renegando a função principal da 
intelectualidade, isto é, o casamento permanente com o porvir, por meio da busca incensada da 
verdade (SANTOS, pp. 36 e 37). 
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questionam a sustentabilidade. As comunidades tradicionais, diante de todas as 

dificuldades, também compreendem a atual conjuntura econômico-política 

vivenciada.  “Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas 

não necessitam deles para saber, elas sabem perfeitamente, claramente, muito 

melhor do que eles; e elas o dizem muito bem” (FOUCAULT, 2018, 131). Ocorre 

que, “existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse 

saber. Poder que penetra muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama 

da sociedade” (FOUCAULT, 2018, 131), fundamentado na premissa da 

lucratividade, do acréscimo de renda, consumo e do desenvolvimento econômico. 

Essa racionalidade jurídico-econômica, que se sobrepõe à racionalidade 

política torna-se o agente motivador dos conflitos humanos e ambientais vivenciados 

pela sociedade atual, especialmente no que tange à manutenção da obediência às 

regras impostas aos cidadãos pelo atual estado de exceção permanente em curso. 

Algumas consequências coletivas, vivenciadas na polis, oriundas da 

supremacia do capital e do poder econômico em face às diretrizes políticas e 

socioambientais podem ser vislumbradas diariamente pelo ser humano. Esta 

estrutura deflagra não só a escassez da água, a erosão do solo e o desequilíbrio da 

biodiversidade local, mas, também resulta inevitavelmente na ausência de políticas 

públicas de qualidade na educação, na saúde, na precarização das relações de 

trabalho, renda, e dignidade humana. Além disso, situações como estas promovem 

o individualismo, bem como comprovam a forma como se estabelecem as relações e 

os mecanismos de poder com fulcro no custo-benefício da atividade econômica. 

Sob a prática ideológica da superposição dos fatores econômicos em face 

aos socioambientais, validades pelo Estado, surgem, inevitavelmente, a exploração 

intensiva e sistemática dos bens naturais, os imperativos da sociedade da opulência, 

do ciclo ininterrupto da produção e do consumo. É como se todos os atos e 

procedimentos realizados por uma parcela dos indivíduos fossem minimamente 

calculados por núcleos autônomos do poder econômico, dotados de determinado 

saber, que exercem premeditados atos de manipulação em prol da manutenção e 

potencialização do modelo produtivista e consumista em curso.  

Numa analítica contemporânea acerca dos problemas que envolvem o meio 

ambiente, especialmente sobre as influências sofridas pela sociedade humana 

diante do meio de plena produção e consumo, é possível compreender tal fenômeno 

histórico com base nas causalidades das premissas mercadológicas, que refletem 
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na ordem social, jurídica e ambiental contemporânea, nos diferentes âmbitos da 

sociedade, inclusive nos bens naturais. 

Sobre o tema, complementa Foucault: 
 

O mercado, quando se deixa que ele aja por si mesmo de acordo com a sua 
natureza, com a sua verdade natural, digamos assim, permite que se forme 
certo preço que será metaforicamente chamado de preço verdadeiro, que, 
às vezes, será chamado também de justo preço, mas já não traz consigo, 
em absoluto, essa condição de justiça (FOUCAULT, 2008, p. 44). 

 

Nesta perspectiva, o preço estabelecido pelo mercado em relação a todos os 

produtos, inclusive sobre os de componentes naturais e, por decorrência da ação do 

trabalho humano, retiram o valor das coisas e dos seres vivos, num sistema 

utilitarista que manipula interesses baseados nos custos-benefícios, em prejuízos 

dos preceitos naturais. 

Nesta tendência, a propriedade, o crédito e o trabalho humano assumem a 

condição de itens indispensáveis a um pressuposto de vida, um objetivo a ser 

alcançado pelos indivíduos no intuito de evitar a indiferença ou a exclusão de uma 

sociedade homogeneizada e, concomitantemente, de encontrar a realização de uma 

vida plena, digna e feliz.  

Isto porque “a íntima correlação entre crescimento econômico e maior 

felicidade é amplamente considerada uma das verdades menos questionáveis, 

talvez até a mais auto evidente” (BAUMAN, 2009, p. 08) pela sociedade. E, sob essa 

suposta veracidade, o trabalho, a produtividade e a competitividade, o consumo e o 

uso ilimitado dos bens naturais se tornam procedimentos imprescindíveis à 

manutenção de uma vida segura, plena, eternizada no efêmero instante do 

consumo. 

Sob tais prerrogativas, “as organizações humanitárias, que hoje em número 

crescente se unem aos organismos supranacionais, não podem, entretanto, em 

última análise, fazer mais do que compreender a vida humana na figura da vida nua 

ou da vida sacra, e por isso mesmo mantêm a contragosto uma secreta 

solidariedade com as forças que deveriam combater” (AGAMBEN, 2010, p. 130). 

Neste contexto, as questões humanitárias dissociadas das questões políticas 

produzem, inquestionavelmente, o isolamento da vida plena e a perpetuação da vida 

nua. 
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É possível aquiescer com as prerrogativas econômicas, políticas e jurídicas 

expostas nesta pesquisa, razão pela qual a cada dia estamos vivendo com mais 

câmeras, grades, cercas, condomínios, automação tecnológica de segurança 

privada, dentre outros mecanismos. O integral consentimento humano acerca da 

financeirização da vida, individualizada, isolada, apenas nos permite continuar essa 

linha indefinida de controle, de captura da vida, pelo poder de Estado e do capital 

financeirizado. 

Assim, no momento em que permitimos a extinção dos bens necessários à 

manutenção da casa-mundo e da vida, estamos nos autopunindo física e 

psicologicamente, ainda que tal penalidade tenha como contrapeso o lucro, o 

dinheiro e o capital. É uma aposta dos indivíduos e da sociedade num custo-

benefício impensado, que se torna um suplício humano a longo prazo. 

Se, ao invés de cuidar, explora-se e depreda-se nossa casa-mundo, por 

intermédio de atos com fins exclusivamente financeiros - que suprimem os bens 

naturais do habitat humano -  onde vamos viver?  

As reproduções ilimitadas dos atos irrefletidos fundamentados no acúmulo do 

capital impactam direta e negativamente nos bens finitos oriundos da natureza e dos 

seres vivos que nela habitam. As diretrizes que regem e financeirizam a existência, 

atualmente, são baseadas numa falsa prioridade, numa equivocada e implícita 

inversão de importâncias, vez que elas não podem por si só proporcionar ou 

desenvolver os bens naturais indispensáveis à manutenção da vida em suas mais 

diversas espécies, como o ar puro, a água potável, a fauna, a flora, ou ainda, 

desenvolver solos produtivos em que possam brotar bons frutos. 

Em outras palavras, o que se pode ver no horizonte atualmente são as 

ameaças ainda mais tangíveis que afetam a sobrevivência neste Planeta, devido a 

um desenvolvimento fomentado exclusivamente por interesses econômicos 

atemorizantes, que colocam diuturnamente todas as formas de vida num perigo 

eminente. Perigo de não sobrevier num ambiente depredado, ríspido e hostil, em 

permanente risco de reprodução sem as mínimas qualidades biológicas que 

promovam o bem-estar socioambiental. 

Neste contexto, o ciclo ininterrupto de depredação dos bens ambientais em 

nome da sagacidade ilimitada pelo capital deve ser interrompido, frenado, pela 

sociedade ocidental. Os recursos financeiros, necessários à sobrevivência humana 
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podem ser frutos de escolhas genuínas de um modelo de vida humano menos 

agressivo e financeirizado.  

Neste sentido, o objetivo primordial dos seres humanos não deve permanecer 

caracterizado pela apropriação e acúmulo de riquezas ao longo da vida, sobrepondo 

o capital em face às demais variáveis indispensáveis a uma vida plena e digna. O 

apetite pelo acúmulo financeiro que engole, inclusive a natureza, camufla e impede a 

realização dos talentos e das potencialidades individuais que deveriam nortear a 

vida em sua totalidade.  

 

 

4 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DA RACIONALIDADE 

ECONÔMICA 

 

4.1 Impactos gerados ao meio ambiente e à vida humana decorrentes da 

supremacia dos interesses econômicos em face aos jurídicos-socioambientais 

 

Conforme demonstrado na desenvoltura desta pesquisa, o lucro e o capital se 

tornam objeto das lutas contra a restrição da vida feudal, nos séculos XVI e XVII53, 

quando se iniciou a ascensão do capitalismo e a centralidade político-jurídica da 

racionalidade moderna pela gestão econômica da vida, da natureza e do mundo. 

Assim, em decorrência de tais práticas, especialmente do mercantilismo, e 

posteriormente do capitalismo - com a invocação do homo faber ante a exclusão do 

homo laborans -, o trabalho deixou de ser um meio utilizado como forma de 

manutenção da subsistência familiar, para assumir um caráter glorificante, no 

instante em que o culto à atividade laborativa e à produtividade estão direta e 

estreitamente vinculados à doutrina das práticas religiosas que conduzem à 

salvação eterna. 

As consequências interdependentes desse processo são o aumento da 

produtividade, a concorrência e, consequentemente, a busca incessante e 

desenfreada pelo crescimento da renda individual e familiar, utilizada para o intenso 

 
53 Mercadores ambulantes, que viajavam de feira em feira e de cidade em cidade, numa determinada 
região, muitas vezes com o intuito de buscar outras fontes de sustento que não estivesse baseada no 
modo de produção e de relações fitais constitutivas do feudalismo. 
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consumo de produtos, objetos e serviços que sustentam uma equivocada premissa 

de estreita correlação entre crescimento econômico e vida digna. 

Esse sistema - incitado constantemente pelo consumo - produz impactos 

implícitos e explícitos ao mundo e aos seres humanos como a inércia, a letargia, a 

perda intelectual da sociedade, a redução da personalidade e da visão do mundo, 

senão vejamos o pensamento do geógrafo Milton Santos:  

 

O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. 
Ele é, também, um veículo de narcisismos, por meio dos seus estímulos 
estéticos, morais, sociais; e aparece como o grande fundamentalismo do 
nosso tempo, porque alcança e envolve toda gente. Por isso, o 
entendimento do que é o mundo passa pelo consumo e pela 
competitividade, ambos fundados no mesmo sistema da ideologia 
(SANTOS, 2003, p. 25). 

  

Com base nesta exposição, é permissível constatar a atual impossibilidade de 

se reconhecer o mundo, sobretudo ocidental, ausente dos estímulos das práticas de 

mercado e consumeristas. Tratam-se de procedimentos incorporados ao seio social 

e indissociáveis aos atos e condutas humanas, formando uma ideologia não refletida 

ou inquestionada na atualidade. 

Tais práticas são periodicamente alimentadas por intermédio de relações de 

interesses e poderes que visam a excitação ao consumo e a indução ao consumidor, 

fomentando a compra de bens e serviços continuamente, o qual é divulgado e 

mantido na sociedade por meio de anúncios publicitários e de merchandising, senão 

vejamos:  

Atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes 
mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do entendimento do 
consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede à produção dos 
bens e dos serviços. Então, na cadeia casual, a chamada autonomia da 
produção cede lugar ao despotismo do consumo. Daí o império da 
informação e da publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de 
publicidade, mas todas as coisas no comércio acabam por ter essa 
composição: publicidade + materialidade; publicidade + serviços, e esse é o 
caso de tantas mercadorias cuja circulação é fundada numa propaganda 
insistente e frequentemente enganosa. Há toda essa maneira de organizar 
o consumo para permitir, em seguida, a organização da produção 
(SANTOS, 2003, p. 24). 

 

E ainda sobre o tema, complementa Porto-Gonçalves: 

 

A mídia nos manipula sabiamente nos incentivando a cuidar do lixo nosso de 
cada dia ou da espécie que está ameaçada. Faça a sua parte, convidam-nos, 
como se a parte de cada um na injustiça ambiental que impera no mundo 
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fosse de responsabilidade igual de cada um, como se o todo fosse a soma 
das partes, cada qual igual a outra (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.15). 

 

 

Com base nos pensamentos dos geógrafos acima colacionados é possível 

constatar que a sociedade recebe as informações e anúncios de formas 

tendenciosas e parciais, ou seja, a mídia divulga somente aquilo que é condizente 

aos sentidos humanos. Em outros termos, as notícias e imagens midiáticas vendem 

produtos e serviços, bem como transmitem as obrigações ambientais aos 

espectadores, como por exemplo jogar as embalagens e restos de produtos de 

acordo com um manejo adequado, sejam eles plásticos, metais, orgânicos, entre 

outros, como se, de fato, existisse um espaço planetário “fora” do globo. Além disso, 

há a transmissão de uma equivocada equalização das obrigações em relação ao 

meio ambiente, como se os passivos ambientais produzidos pelos seres humanos, 

individualmente, fossem o mesmo ou pudessem ser considerados similares aos 

passivos ambientais produzidos por uma empresa, por exemplo. Nesse sentido, 

segundo a mídia, ambos devem adotar práticas como separar o lixo e plantar 

árvores; igualitárias, incongruentes e insuficientes. 

Sob esse enfoque, nos territórios ocidentais, as relações de interesses e 

poderes realizadas entre as grandes potências hegemônicas e a máquina estatal 

refletem premissas político-econômicas à sociedade - sob a alegação do 

desenvolvimento econômico - o que o fazem por intermédio de informações 

manejadas, metas e estatísticas especificamente financeirizadas, as quais 

conduzem os atores sociais, mediante a aceitação ou mesmo a elaboração de 

discursos ideológicos e atos “nacionais-regionais” também financeirizados, como 

esclarece Santos: 

O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação 
manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso tanto é mais grave 
porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a informação 
constitui um dado essencial e imprescindível. Mas na medida em que o que 
chega às pessoas, como também às empresas e instituições 
hegemonizadas, é, já, o resultado de uma manipulação; tal informação se 
apresenta como ideologia. O fato de que, no mundo de hoje, o discurso 
antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das ações 
humanas - sejam elas a técnica, a produção, o consumo, o poder - explica o 
porquê da presença generalizada do ideológico em todos esses pontos 
(SANTOS, 2003, p.20). 
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O resultado oriundo dessa ideologia associada às concepções agambenianas 

- do endeusamento do dinheiro - idolatram o consumo, que se torna uma espécie de 

instrumento autônomo de sobreposição técnica e científica dos preceitos 

econômicos e financeiros em face aos demais, na estrutural econômica-política 

nacional e internacional, como esclarece Milton Santos: 

 

Nas condições atuais de economia internacional, o financeiro ganha uma 
espécie de autonomia. É o dinheiro como, simplesmente, dinheiro, recriando 
seu fetichismo pela ideologia. O sistema financeiro descobre fórmulas 
imaginosas, inventa sempre novos instrumentos, multiplica o que chama de 
derivativos, que são formas sempre renovadas de oferta dessa mercadoria 
aos especuladores. O resultado é que a escalação exponencial assim 
redefinida vai se tornar algo indispensável, intrínseco, ao sistema, graças 
aos processos técnicos da nossa época. É o tempo real que vai permitir a 
rapidez das operações e a volatilidade dos assets. E a finança move a 
economia e a deforma, levando seus tentáculos a todos os aspectos da 
vida. Por isso, é lícito falar de tirania do dinheiro (SANTOS, 2003, p.22). 

 

Assim, as premissas financeirizadas protagonizam o sustento da economia, 

uma vez que estão carregadas de desejos e culminam por comandar o próprio 

homem, segundo Santos: 

 

Os objetos são coisas, são reais. Eles se apresentam diante de nós não 
apenas como um discurso, mas como um discurso ideológico, que nos 
convoca, malgrado nós, a uma forma de comportamento. E esse império 
dos objetos tem um papel relevante na produção desse novo homem 
apequenado que estamos todos ameaçados de ser. Até a Segunda Guerra 
Mundial tínhamos em torno de nós alguns objetos, os quais 
comandávamos. Hoje, meio século depois, o que há em torno é uma 
multidão de objetos, todos ou quase todos querendo nos comandar. Uma 
das grandes diferenças entre o mundo de há cinquenta anos e o mundo de 
agora é esse papel de comando atribuído aos objetos. E são objetos 
carregando uma ideologia que lhes é entregue pelos homens do marketing 
e do design ao serviço do mercado (SANTOS, 2003, p. 25). 

 

Os comandos decorrentes desta ideologia são incorporados ao atual cotidiano 

humano ocidental e constituem um paradoxo ambíguo e impreciso, no qual as 

pessoas conseguem noticiar que há incongruências no atual sistema, mas a 

significativa maioria não consegue identificar as causas, as profundas raízes que 

deram origem ao mundo contemporâneo utilitário e confuso, como enfatiza Santos: 

 

De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso das 
ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais 
artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há, 
também, referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as 
vertigens que cria, a começar pela própria velocidade. Todos esses, porém, 
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são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, 
permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente 
percebido (SANTOS, 2003, p. 9). 

 

Sob a luz da economia-teleológica - desvenda-se, então, um mundo obscuro 

e repleto de ambivalências - em que o progresso científico e as vicissitudes 

contemporâneas se confrontam e instalam inúmeros e significativos prejuízos 

ecológicos e sociais, como a precificação dos bens naturais, os crimes ambientais, a 

diminuição das paisagens verdes, a perda da qualidade de vida da população, 

dentre outros. No seio social alojam-se a incitação ao consumo, a manipulação 

midiática das massas, a concorrência agressiva, o narcisismo, o totalitarismo, a 

corrupção, o individualismo, a ruptura das relações familiares e comunitárias, a 

precarização dos direitos ambientais dos trabalhadores, a violência de um estado de 

exceção permanente, o abandono à solidariedade e à ética, bem como a vida 

ausente de qualquer sentido genuíno e contemplativo. 

O Papa Francisco, na encíclica intitulada “Laudato Si”, sobre o cuidado da 

casa comum, no parágrafo 26, discorreu que: 

 

26. Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou 
político parecem concentrar-se sobretudo em mascarar os problemas ou 
ocultar os seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos 
negativos de mudanças climáticas. Mas muitos sintomas indicam que tais 
efeitos poderão ser cada vez piores, se continuarmos com os modelos 
atuais de produção e consumo (FRANCISCO, 2015, p. 24). 

 

Os sistemas técnicos, conceitos e discursos em prol do desenvolvimento 

econômico - utilizados pelo poder inerente à máquina governamental e pelos atuais 

polos hegemônicos - continuam sendo utilizados para camuflar reais e previsíveis 

impactos, bem como para reduzir a qualidade e a quantidade das diversas espécies 

de vida, inclusive a humana neste Planeta. 

A Carta da Terra, no mesmo sentido, corrobora, ao discorrer sobre o 

desenvolvimento, conforme segue: 

 

Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos 
equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, 
a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa 
de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população 
humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da 
segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas 
não inevitáveis (Carta da Terra, 2000, p. 1). 
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Com fundamento no exposto, o conceito de desenvolvimento não pode 

resumir-se ao “desenvolvimento econômico”, nacional ou regionalizado, com a 

constatação de empregos e aumento da renda per capta. Ou ainda, o setor não 

deve assumir o progresso econômico e tecnológico em benefício do lucro, sem 

compensar eventuais consequências negativas advindas ao ser humano e ao meio 

ambiente. Mas sim, deve-se repensar num desenvolvimento integral que não se 

restrinja à economia de mercado, mas que permita a abertura para categorias que 

transcendem a linguagem econômica ou científica e tecnológica, bem como incluam 

indispensavelmente as variáveis humanas e ambientais, neste processo, conforme 

elucida o Papa Francisco: 

 

A finança sufoca a economia real. Não se aprendeu a lição da crise 
financeira mundial e, muito lentamente, se aprende a lição do 
deterioramento ambiental. Nalguns círculos, defende-se que a economia 
atual e a tecnologia resolverão todos os problemas ambientais, do mesmo 
modo que se afirma, com linguagens não acadêmicas, que os problemas da 
fome e da miséria no mundo serão resolvidos simplesmente com o 
crescimento do mercado. Não é uma questão de teorias econômicas, que 
hoje talvez já ninguém se atreva a defender, mas da sua instalação no 
desenvolvimento concreto da economia (FRANCISCO, 2015, p.35). 

 

Sob esta imperiosa premissa argumentativa, pode-se considerar que os 

problemas sociais e ambientais não serão resolvidos exclusivamente com uma 

abordagem economicista. Faz-se indispensável integrar uma perspectiva que tenha 

em conta os direitos fundamentais dos seres humanos desfavorecidos, uma vez que 

“o mercado, por si mesmo, não garante o desenvolvimento humano integral nem a 

inclusão social” (FRANCISCO, 2015, p. 35). Entretanto, atualmente, no Ocidente, 

tem-se um movimento financeirizado dissipador e consumista que deflagra inúmeras 

estratégias mercadológicas ardilosas desfavoráveis ao Planeta e ao ser humano, 

como esclarece Milton Santos: 

 

Os papéis dominantes, legitimados pela ideologia e pela prática da 
competitividade, são a mentira, com o nome de segredo da marca; o 
engodo, com o nome de marketing; a dissimulação e o cinismo, com os 
nomes de tática e estratégia. É uma situação na qual se produz a 
glorificação da esperteza, negando a sinceridade, e a glorificação da 
avareza, negando a generosidade. Desse modo, o caminho fica aberto ao 
abandono das solidariedades e ao fim da ética, mas, também, da política. 
Para o triunfo das novas virtudes pragmáticas, o ideal de democracia plena 
é substituído pela construção de uma democracia de mercado, na qual a 
distribuição do poder é tributária da realização dos fins últimos do próprio 
sistema globalitário. Estas são as razões pelas quais a vida normal de todos 
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os dias está sujeita a uma violência estrutural que, aliás, é a mãe de todas 
as outras violências (SANTOS, 2003, p. 30). 

 

Embutidos nos custos de um discurso mercadológico, os indivíduos 

sobrevivem num estado de exceção - sob a constante violência -  onde encontram o 

abandono à vida, à solidariedade, o desamparo explícito frente aos direitos 

fundamentais à vida digna e um ambiente equilibrado, saudável. “Jamais houve na 

história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as 

áreas da nossa vida: medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, 

medo do outro. Tal medo se espalha e se aprofunda a partir de uma violência difusa, 

mas estrutural, típica do nosso tempo” (SANTOS, 2003, p.29), deflagrando inúmeras 

consequências negativas socioambientais. Nessas condições, reitera Santos, “firma-

se um círculo vicioso dentro do qual o medo e o desamparo se criam mutuamente e 

a busca desenfreada do dinheiro tanto é uma causa como uma consequência do 

desamparo e do medo” (SANTOS, 2003, p.28).  

 Neste cenário amedrontador, num contexto sistêmico e interdisciplinar em 

que se encontram e interpenetram os dinâmicos fatores econômicos, e 

paradoxalmente, a lenta recuperação dos bens naturais, faz-se imperioso equalizar 

a intrínseca dependência entre eles para o bem-estar coletivo e especialmente para 

um desenvolvimento universal, como bem explanou o Papa Francisco: 

 
18. A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta 
junta-se, hoje, à intensificação dos ritmos de vida e trabalho, que alguns, em 
espanhol, designam por “rapidación”. Embora a mudança faça parte da 
dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõem as 
ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A 
isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta mudança rápida e 
constante não estão necessariamente orientados para o bem comum e para 
um desenvolvimento humano sustentável e integral (FRANCISCO, 2015, p. 
17). 

 
 

Com base nas características contemporâneas apresentadas, associadas à 

crescente ausência de aforismas e atos coletivos (pelo bem da maioria, pelos bens 

públicos etc.), lança-se o desafio de refletir e “resignificar” as dinâmicas ações 

humanas decorrentes das premissas econômicas financeirizadas e reequilibrá-las à 

morosa e difícil recuperação dos ecossistemas locais, regionais e nacionais. 

Também se faz importante repensar acerca dos discursos econômicos, sobretudo, 

àqueles que contestam e contrariam a necessidade de inversão de importâncias dos 
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fatores, ou seja, da priorização da vida e da casa-mundo ao invés da 

supervalorização do capital, do consumo e da lucratividade. 

 

4.1 Mercantilização da Natureza   

 

As escolhas e as promessas da modernidade - pautadas na racionalidade 

instrumental do capital que dissocia o homem da natureza - traz como 

consequências novas dimensões do mundo, implicadas nas descobertas realizadas 

por intermédio do desenvolvimento do comércio, da navegação, movidas pelo 

ideário mercantilista dos primórdios do capitalismo. 

Historicamente, o processo de desenvolvimento dos mercados progrediu 

consideravelmente com as expansões marítimas comerciais que geraram um salto 

exponencial quando se tornou possível a troca de produtos (naturais) entre 

comerciantes de regiões longínquas. Essa prática encontrou no oceano, nas viagens 

marítimas de longa distância, ambiente propício ao progresso do comércio, 

deflagrando entre os caixeiros viajantes relações obrigacionais, como elucida 

Foucault: 

A natureza, tem feito, afinal, coisas absolutamente maravilhosas, tanto 
assim que conseguiu, por exemplo, fazer não somente animais, mas até 
mesmo pessoas viverem em países impossíveis, completamente calcinados 
pelo sol ou gelados por neves eternas. Pois bem, tem gente que vive aí, 
apesar dos pesares, o que prova que não há uma só parte do mundo em 
que os homens não possam viver. Mas, para que os homens possam viver, 
eles precisam poder se alimentar, produzir sua alimentação, ter uma 
organização social e trocar seus produtos entre si com homens de outras 
regiões (FOUCAULT, 2008, pp. 78 e 79). 

 

Assim, observa-se que a partir deste tempo, “a natureza prescreveu ao 

homem certo número de obrigações que são ao mesmo tempo para o homem 

obrigações jurídicas, mas que a natureza ditou, de certa forma, por baixo do pano” 

(FOUCAULT, 2008, p. 79). Ou seja, os bens naturais possibilitaram não só o 

desenvolvimento da navegação pelo mar, mas permitiram igualmente a 

comercialização dos artigos que tinham origem natural exclusiva, tais como os 

produtos oriundos do solo, minérios, especiarias, como se a natureza, por intermédio 

das relações de troca, quisesse que seus bens fossem repartidos pelo mundo. 

Nestas condições surgiram as relações comerciais e, consequentemente, as 

relações jurídicas, como esclarece Foucault: 
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Tomem, por exemplo, a história do direito marítimo no século XVIII, a 
maneira como, em termos de direito internacional, procurou-se pensar o 
mundo, ou, pelo menos o mar, como um espaço de livre concorrência, da 
livre circulação marítima e, por conseguinte, como uma das condições 
necessárias à organização de um mercado mundial. Toda a história da 
pirataria, a maneira como ela foi ao mesmo tempo utilizada, incentivada, 
combatida, suprimida etc., poderia aparecer também como um dos aspectos 
dessa elaboração de um espaço planetário em função de certos números 
de princípios de direito. Digamos que houve uma juridificação do mundo que 
deve ser pensada em termos de organização de um mercado (FOUCAULT, 
2008, p.77). 

 

Ocorre que, ao longo do tempo essa organização dos preceitos jurídicos em 

sintonia à submissão das práticas mercadológicas - face à liberdade dos processos 

econômicos - foi se tornando um risco à própria sociedade, um risco para certo 

número de liberdades consideradas fundamentais. Isto porque, a mecânica dos 

interesses financeiros ultrapassou o âmago dos direitos sociais e ambientais, 

avançando diretamente sobre a vida do homem e dos demais seres vivos existentes 

neste Planeta.  

Neste contexto, “um mercado avassalador, dito global, é apresentado como 

capaz de homogeneizar o Planeta, quando, na verdade, as diferenças locais são 

aprofundadas” (SANTOS, 2003, p. 9). Ou seja, mediante a exploração e 

comercialização dos bens naturais entre as fronteiras foi se disseminando a ideia de 

um mercado globalizado e desenvolvimentista, sem considerar os malefícios e 

segregações sociais e territoriais decorrentes. 

Desde então, o progresso e o crescimento econômico vêm favorecendo a 

soberania econômica - que mantém esse processo constante, uma vez que “a 

economia produz legitimidade para o Estado, que é seu avalista” (FOUCAULT, 

2008, p. 114). Em outras palavras, tem-se, perpetuamente, um circuito que vai do 

poder soberano à economia-política, sucessão esta que legitima a suspensão dos 

direitos dos cidadãos, em absoluto estado de violência que incide sobre a vida em 

sua totalidade e, sobremaneira, em relação à vida humana e ao meio ambiente. 

Neste contexto, “o exercício da competitividade torna exponencial a briga 

entre as empresas e as conduz a alimentar uma demanda diuturna de mais ciência, 

de mais tecnologia, de melhor organização, para manter-se à frente da corrida” 

(SANTOS, 2003, p. 15). Surgem então, a política mercado, a democracia de 

mercado, a ecologia de mercado, a religião de mercado, a educação de mercado, ou 

seja, na esfera ambiental, reduzem-se os bens à utilitarismos de mercado. 
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 Esse sistema produz, segundo Foucault, uma espécie de adesão, uma 

legitimação jurídica da população e de suas diversas instituições acerca da 

prevalência do sistema econômico em prejuízo de certas liberdades individuais, que 

propicia o bem-estar político dos aderentes, como esclarece: 

 

Esse consenso produz um consenso permanente de todos os que podem 
aparecer como agentes no interior, dentro desses processos econômicos. 
Agentes como investidores, agentes como operários, agentes como 
empresários, agentes como sindicatos. Todos esses parceiros da economia, 
na medida mesma em que aceitam esse jogo econômico da liberdade, 
produzem um consenso que é um consenso político (FOUCAULT, 2008, p. 
115). 

 
Em consonância com pensamento foucaultiano, contemporaneamente, é 

permissível considerar que significativa parcela dos seres humanos são parceiros, 

cúmplices desta economia-política que traduz o capital em objetivo de vida, numa 

colisão entre os fins econômicos e as liberdades fundamentais, sejam elas sociais, 

culturais, educacionais ou ambientais. 

Assim, diante da financeirização dos recursos naturais e da vida humana, 

encontram-se os constantes conflitos existentes entre os discursos dos economistas, 

investidores e dos ambientalistas, preservacionistas. Entre aqueles que almejam o 

desenvolvimento econômico e aqueles que prezam pela conservação do meio 

ambiente e da vida humana plena, aludindo consequentemente ao perquirido 

desenvolvimento universal. 

No que concerne à colisão normativa, esta acontece especificamente no 

momento em que o exercício de um direito fundamental, como por exemplo o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CF se choca 

diretamente com outro direito constitucionalmente protegido, o desenvolvimento 

econômico e o princípio da livre iniciativa, ambos dispostos no art. 170, VI e art. 3º II 

da CF. 

Diante do entendimento jurídico majoritário de que um direito fundamental não 

pode prevalecer sobre outro, ou seja, não poderia haver sobreposição da livre 

iniciativa - que assegura a liberdade econômica - aos direitos sociais da população, 

uma vez que todos estão legalmente protegidos pela Carta Magna de 1988. Desta 

forma, como todos estão constitucionalmente tutelados, não deve haver hierarquia 

ou prevalência de um sobre o outro. Ao contrário, quando identificadas colisões 

entre o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico, as condições e 
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situações deveriam ser analisadas pormenorizadamente, considerando a realidade 

econômica, social e ambiental geradoras daquele conflito, segundo alguns meios 

apresentados pela doutrina e aplicados pela jurisprudência54 pátria. 

Ocorre que a prática adotada não coincide com a teoria acima exposta. Num 

universo em que os discursos e práticas econômicas se sobressaem aos políticos e 

sociais, num estado de exceção constante, esse conflito é periodicamente enaltecido 

e mantido entre preservacionistas e economistas, pelos indivíduos, entes públicos e 

privados, e, inclusive, pelos governos dos Estados, estão sempre preocupados com 

o desenvolvimento econômico do país. Ou ainda, comprometidos com interesses 

financeiros globais que incidem na condução do próprio governo, na manutenção do 

poder estatal e até mesmo na continuidade, por meio da reeleição, nos respectivos 

cargos políticos. 

Neste contexto, cabe um questionamento: e o papel do Estado nesta 

conjuntura contemporânea? Segundo Milton Santos, “não é que o Estado se 

ausente ou se torne menor, ele apenas se omite quanto ao interesse das 

populações e se torna mais forte, mais ágil, mais presente, ao serviço da economia 

dominante” (SANTOS, 2003, p.33). Em outras palavras, o Estado, influenciado pelo 

jogo de poder e interesses hegemônicos, canaliza suas forças no intuito de atender 

aos interesses financeiros, senão vejamos: 

 
Ao contrário do que se repete impunemente, o Estado continua forte, e a 
prova disso é que nem as empresas transnacionais, nem as instituições 
supranacionais dispõem de força normativa para impor, sozinhas, dentro 
de cada território, sua vontade política ou econômica. Por intermédio de 
suas normas de produção, de trabalho, de financiamento e de cooperação 
com outras firmas, as empresas transnacionais arrastam outras empresas 
e instituições dos lugares onde se instalam, impondo-lhes 
comportamentos compatíveis com seus interesses. Mas a vida de uma 
empresa vai além do mero processo técnico de produção e alcança todo o 
entorno, a começar pelo próprio mercado e incluindo também as 
infraestruturas geográficas de apoio, sem o que ela não pode ter êxito. É o 
Estado nacional que, afinal, regula o mundo financeiro e constrói 
infraestruturas, atribuindo, assim, a grandes empresas escolhidas a 
condição de sua viabilidade. O mesmo pode ser dito das instituições 
supranacionais (FMI, Banco Mundial, Nações Unidas, Organização 
Mundial do Comércio), cujos editos ou recomendações necessitam de 
decisões internas a cada país para que tenham eficácia (SANTOS, 2003, 
p. 38). 

 

 
54 “Utiliza-se o termo jurisprudência para descrever o processo mediante o qual a ideologia é criada e 
refinada” (TIGAR E LEVI, 1998, p. 276). 
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E sobre a atividade estatal, continua o autor: “fala-se, igualmente, com 

insistência, na morte do Estado, mas o que se vê é o seu fortalecimento para 

atender aos reclamos da finança e de outros grandes interesses internacionais, em 

detrimento dos cuidados com as populações cuja vida se torna mais difícil” 

(SANTOS, 2003, p. 9). Nesta zona enevoada em que os interesses financeiros 

imperam e se fortalecem junto ao poder soberano, conglomeram-se os seres 

humanos, desamparados, que vivem sob condições ecológicas precárias, ausentes 

dos direitos básicos à água, ao saneamento básico, numa existência nua, 

desqualificada e indigna - de um homem, um indivíduo - não de um cidadão 

possuidor de direitos e obrigações. 

Neste aspecto, ser cidadão de um país como o Brasil, num extenso território 

em que vive uma sociedade desigual, pode constituir apenas uma perspectiva de 

cidadania integral, a ser alcançada nas escalas locais, em que a realização da 

cidadania reclama, nas condições atuais, uma revalorização dos lugares e uma 

adequação de seu estatuto político (SANTOS, 2003).  

E ainda, acerca da inexistência ou da pequena resistência que se contrapõe 

ao sistema em que estão ausentes os direitos do cidadão, reitera Santos: 

 

É certo que no Brasil tal oposição é menos sentida, porque em nosso país 
jamais houve a figura do cidadão. As classes chamadas superiores, 
incluindo as classes médias, jamais quiseram ser cidadãs; os pobres jamais 
puderam ser cidadãos. As classes médias foram condicionadas a apenas 
querer privilégios e não direitos. E isso é um dado essencial do 
entendimento do Brasil: de como os partidos se organizam e funcionam; de 
como a política se dá, de como a sociedade se move. E aí também as 
camadas intelectuais têm responsabilidade, porque trasladaram, sem maior 
imaginação e originalidade, à condição da classe média europeia, lutando 
pela ampliação dos direitos políticos, econômicos e sociais, para o caso 
brasileiro e atribuindo, assim, por equívoco, à classe média brasileira um 
papel de modernização e de progresso que, pela sua própria constituição, 
ela não poderia ter (SANTOS, 2003, p. 25). 
 

 

Sob as diretrizes dos direitos constitucionalmente tutelados do cidadão que 

habita um Estado Democrático de Direito, as ações jurídicas, políticas e econômicas 

deveriam estar centralizadas e direcionadas exclusivamente no homem, elemento 

essencial, constitutivo e integrante do meio ambiente. Entretanto, mediante as 

circunstâncias apresentadas nesta pesquisa, ou seja, diante de uma vida e bens 

naturais submetidos aos preceitos mercadológicos - a centralidade é ocupada pelo 

dinheiro - em todas as suas mais variadas formas de demonstração, como a riqueza, 



105 

 

 

 

 

o acúmulo dos bens patrimoniais, os latifúndios, o consumo excessivo. É a 

materialidade criada pelo mundo financeirizado ocidental. 

Contemporaneamente, por conta dessa materialidade, o significado de 

desenvolvimento, na sua amplitude conceitual tem proporcionado significativas 

reflexões ao adiantamento do tema, bem como tem contribuído para uma análise 

crítica e pormenorizada, que contradiz o antigo entendimento que vinculava o 

desenvolvimento direta e exclusivamente ao crescimento econômico. No Brasil, 

especificamente, o desenvolvimento brasileiro, como regra, sempre se fez com 

pouco respeito ao meio ambiente, pois calçado na exploração intensiva de produtos 

primários, sem qualquer preocupação mais profunda quanto à sua conservação. 

Neste contexto, conforme explanado anteriormente, somente a partir da década de 

80 do século XX, sobretudo após a edição da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, começou a se formar uma nova maneira de pensar as relações entre a 

atividade econômica e o meio ambiente (ANTUNES, 2017) - especialmente, por 

conta da tomada de consciência de alguns legisladores de que os recursos são 

finitos. 

Neste contexto, em que pese seja de conhecimento público a escassez dos 

bens naturais, o mercantilismo - gênese do capitalismo - prevalece sobre os 

preceitos preservacionistas ambientais no Brasil. Ademais, importante ressaltar que, 

de acordo com a conceituação majoritária, meio ambiente, embora remeta o 

interlocutor imediatamente ao pensamento da natureza, não é somente natureza, 

mas tudo aquilo que circunda o ser-humano, inclusive os ambientes modificados 

voluntariamente pelo homem, bem como as inter-relações econômicas, sociais, 

culturais e políticas vivenciadas pelo indivíduo, como complementa Antunes: 

 
Meio ambiente compreende o humano como parte de um conjunto de 
relações econômicas, sociais e políticas que se constroem a partir da 
apropriação dos bens naturais que, por serem submetidos à influência 
humana, transformam-se em recursos essenciais para a vida em qualquer 
de seus aspectos (ANTUNES, 2017, p. 8). 

 

Assim, no momento em que a sociedade valora, coloca preço aos bens que 

compõem o meio ambiente - com fundamento no progresso econômico - e, sendo o 

ser-humano parte deste meio ambiente, indiretamente está precificando a própria 

vida humana. Em outros termos, as sociedades capitalistas contemporâneas 

inserem as condições de sobrevivência num balcão de negócios, como se o capital, 
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ou as finanças tivessem, inquestionavelmente, o direito de adquirir os impactos 

decorrentes do aquecimento global, das alterações climáticas e da carência de 

água. Como se as leis de mercado pudessem resolver os problemas relacionados à 

saúde plena e atenuar os malefícios causados pelo uso dos agrotóxicos, 

transgênicos, hormônios excessivos etc.  

Os custos da inclusão da vida e da casa-mundo no comércio - que resultam 

na periódica aquisição, transformação e comercialização dos recursos naturais e das 

próprias condições de manutenção da vida humana na Terra - geram também 

relações obrigacionais, momento em que o Direito Ambiental se apresenta com o 

fulcro a regular a apropriação econômica de tais bens, como conclui Antunes: 

  

Entendo que o Direito Ambiental pode ser entendido por um direito que tem 
por finalidade regular a apropriação econômica dos bens ambientais, de 
forma que ela se faça levando em consideração a sustentabilidade dos 
recursos, o desenvolvimento econômico e social, assegurando aos 
interessados a participação nas diretrizes a serem adotadas, bem como 
padrões adequados de saúde e renda (ANTUNES, 2017, p. 9). 
 

 

Assim, inexistindo aplicabilidade dos preceitos e liberdades fundamentais, 

constitucionalmente protegidos - ante um ordenamento jurídico suspenso - foram 

instituídas iniciativas como forma de indicar preço pecuniário aos bens ambientais, 

numa absoluta mercantilização da natureza e da vida, em todas as suas espécies. 

Neste contexto, num evidente incentivo público de ratificar discursivamente 

que é importante e benéfico aquilo que é rentável, foram implementadas pela 

estrutura governamental iniciativas que consistem basicamente em ofertar algum 

benefício financeiro àqueles que se propõem a preservar o meio ambiente, como o 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)55, ou ainda, foram implementadas 

medidas como a compensação de reserva legal, receita proveniente dos créditos da 

venda de carbono, valores atribuídos à desapropriação para destinação de unidade 

de conservação, que explicitam o caráter mercadológico atribuído aos bens naturais. 

Em certos momentos é possível pressupor que os líderes indígenas têm mais 

conhecimento científico sobre o meio ambiente do que o próprio poder soberano, os 

políticos e toda a estrutura governamental que administra nosso país. Enquanto os 
 

55 Pagamentos por Serviços Ambientais se constituem em mecanismos que proporcionam uma 
redistribuição àqueles que se dispõem a recuperar ou preservar um aspecto específico do meio 
ambiente, definido por instrumento jurídico (MAMED, 2016, p. 134). Instituído pelo Projeto de Lei n. 
17.134/2012; 
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índios andam descalços para não machucar a mãe-terra, o neocolonizador de matriz 

ocidental espezinha o solo como se dele nada brotasse, como um objeto de troca, 

uma moeda que pode ser barganhada por qualquer outro elemento. 

Sob tais perspectivas - o que pode ser evidenciado, especialmente na prática 

destas premissas mercadológicas - é o decréscimo gradativo da preservação 

ambiental, além das mais diversas violências, desapropriações contra indígenas, 

seringueiros, agricultores de subsistência, comunidades ribeirinhas, para a 

apropriação destes territórios e a inclusão deles no mercado de valores. 

Com fundamento nas perspectivas expostas, é permissível constatar que o 

Estado - por intermédio da violência, da suspensão do ordenamento jurídico, do 

incentivo ou da validação tácita - financia as atividades econômicas e ignora, oculta 

integralmente os impactos socioambientais gerados por tal fomento às mais diversas 

espécies e formas de vida, inclusive à vida humana, concentrando-se única e 

exclusivamente na produtividade e no lucro decorrentes das práticas que se utilizam 

do meio ambiente como fonte de riqueza e renda. 

 

4.2 Holocausto: a agressão natural e humana da vida levada ao 

inimaginável 

 

 Segundo Agamben, uma das mais desastrosas consequências, após 

as convulsões do sistema geopolítico da Europa, foi o desencadeamento da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), momento em que “o resíduo removido entre 

nascimento e nação emerge como tal à luz, e o Estado-nação entra em uma crise 

duradoura” (AGAMBEN, 2010, p. 125), quando se institui o fascismo e o nazismo, 

dois movimentos biopolíticos em sentido próprio, que fazem da vida natural o local 

por excelência da decisão soberana (AGAMBEN, 2010). 

É conhecido pela história mundial que, completamente desnacionalizados, os 

judeus eram enviados aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, 

causando a morte de milhões de pessoas, incluindo crianças soviéticas, russas, 

bielorrussas, ucranianas, judias, tártaras. Entre os anos de 1978 e 2004 a jornalista 

Svetlana Aleksiévitch entrevistou vários sobreviventes que retratam as experiências 

daquelas crianças, narradas pelos adultos que se tornaram hoje, intitulada: “as 

últimas testemunhas”, e recebeu o prêmio Nobel de literatura, em 2015, sendo que 

algumas narrativas seguem expostas a seguir: 
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Galina Fírsova, 10 anos, relatando acerca das consequências físicas 

vivenciadas pela captura da vida humana pelo poder soberano, relata o momento 

em que os homens ficam ausentes de sentidos e locução, no instante em que a vida 

humana é capturada, conforme segue: 

 

A voz mudava por causa da fome. Ou sumia totalmente. Não podia se definir 
pela voz: é um homem ou uma mulher? Pela roupa também não era possível, 
todos estavam enrolados nuns trapos. Nosso café da manhã.... Nosso café 
da manhã eram pedaços de papel de parede, papel de parede velho, mas 
que ainda tinha cola. Cola de farinha.... Esse papel de parede.... e água 
fervente...[...] Passou um tempo.... E lá estávamos, morrendo de novo.... A 
amiga da mamãe trouxe o cachorro dela para a gente. E nós também o 
comemos. Se não fosse o cachorro, não teríamos sobrevivido. Claro, não 
teríamos sobrevivido. Isso é evidente. Já tínhamos começado a inchar de 
fome. Minha irmã não queria se levantar de manhã. O cachorro era grande e 
carinhoso. Mamãe passou dois dias sem conseguir... Como se decidir? No 
terceiro dia ela amarrou o cachorro ao aquecedor da cozinha e nos expulsou 
para a rua.... Lembro daquelas almôndegas...Lembro.. (ALEKSIÉVITCH, 
2018, p. 216). 

 

E continua o relato da testemunha, corroborando como é o sentimento de um 

vivente que tem o domínio apenas da vida nua, após todos os outros valores, 

sentimentos e condições terem sido arrestados pela estrutura governamental: 

 
As pessoas se deslocavam pela cidade lentamente, como sombras. Como 
num sonho... Um sonho profundo.... Digo, você via aquilo, mas achava que 
estava sonhando. Aqueles movimentos lentos... flutuantes.... Como se a 
pessoa não estivesse andando pela terra, mas pela água (ALEKSIÉVITCH, 
2018, p. 245). 

 

Leonida Biêlaia, 3 anos. Com apenas 3 (três) anos mantém nítidas algumas 

lembranças e sequelas do sequestro momentâneo da vida plena: 

  
Uma criança de três anos consegue guardar algo? Vou responder...Guardei 
três ou quatro cenas com absoluta nitidez”, sendo que dentre elas “à noite, 
enfiávamos os pés nas cinzas para nos aquecermos e dormir. As cinzas 
eram quentinhas, suaves... (ALEKSIÉVITCH, 2018, p. 202,203). 

 

Ánia Grúbina, 12 anos, cujo relato enfatiza o entendimento agambeniano de 

que viver e morrer é decisão do poder soberano e as vítimas do holocausto, apenas 

conseguiam sobrevier, ou seja, manter-se com vida, conforme segue: 

 

Em Karpinski, corremos direto para o parque, não passeávamos no parque, 
nós o comíamos. Amávamos o lariço em particular, as agulhinhas felpudas – 
eram uma iguaria! Comíamos os brotos dos pinheirinhos, tirávamos as 
folhinhas da grama. As pessoas comiam tudo o que havia de verde na 
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cidade. Nos parques e no jardim botânico não havia sobrado nenhuma folha 
desde a primavera (ALEKSIÉVITCH, 2018, p. 216) 

 

A leitura dos testemunhos das VP56 sobreviventes e dos próprios acusados 

(alguns com menos de 3 anos) e, em alguns casos, dos protocolos conservados é 

uma experiência tão atroz, que a tentação de considerar estes experimentos 

unicamente como atos sádicos-criminais que nada têm a ver com a realidade,  e a 

pesquisa científica é muito forte. Infelizmente, isto não é possível. (AGAMBEN, 

2010). É a vida humana reduzida à mera vida biológica, que se vivenciou nos 

campos de concentração. Vida nua, reduzida a dados estatísticos, vida baseada nos 

custos e benefícios dos cálculos soberanos de manter-se respirando. “Quem entrava 

no campo movia-se em uma zona de indistinção entre externo e interno, exceção e 

regra, lícito e ilícito, na qual os próprios conceitos de direito subjetivo e de proteção 

jurídica não faziam mais sentido” (AGAMBEN, 2010, p.166). 

Em alguns casos, ainda, persiste a dúvida se as testemunhas, esses homens 

desnudos e jogados à própria sorte, permanecem humanos, pois “o seu testemunho 

está para sempre perdido: a testemunha não tem condições de fazer o uso da 

linguagem” (BAZZANELLA, 2018, p. 57). É a dilaceração do cidadão. É o que se 

evidencia nas leituras dos testemunhos. Seres humanos que perderam a qualidade 

de humanos, de seres viventes. 

Certamente, “o nosso tempo está, de fato, defronte da linguagem como na 

parábola o camponês está diante da porta da lei” (AGAMBEN, 2010, p. 59). Sob 

experiências tão bárbaras, o homem tem dificuldades em retomar sua condição 

plena, permanecendo muitas vezes sob a mera condição de vida nua, ou seja, vida 

humana em sua única e exclusiva condição biológica. 

E ainda sobre o tema inerente às atrocidades e demais eventos ocorridos nos 

campos de concentração, elucida didaticamente o filósofo Bazzanella: 

 

Insistimos, dispomos de material farto de informações sobre os campos: se 
quisermos saber o tamanho das câmaras de gás, com alguma paciência, 
encontraremos algum historiador que nos instruirá; se quisermos saber a 
quantidade de ouro que era extraída dos dentes dos prisioneiros levados às 
câmaras de gás, algum relatório nos informará; se quisermos saber que 
experiências eram feitas com os deportados na área da eugenia, algum 
sobrevivente nos relatará (BAZZANELLA, 2018, p. 53). 

 

 
56 VP: Versuchepersonem - cobaias humanas 
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Nesses termos, “a verdade difícil de ser aceita pelas próprias vítimas, mas 

que mesmo assim devemos ter a coragem de não cobrir com véus sacrificiais, é que 

os hebreus não foram exterminados no curso de um louco e gigantesco holocausto, 

mas literalmente, como Hitler havia anunciado, como “piolhos”, ou seja, como vida 

nua. A dimensão na qual o extermínio teve lugar não é nem a religião nem o direito, 

mas a biopolítica” (AGAMBEN, 2010, p. 113).  

Trata-se do mais brutal exemplo do sequestro da vida humana pela força do 

poder e ideologia do soberano - consentido pela maioria da população alemã à 

época -  num complexo sistema de forças e interesses que se desenvolveram no 

centro de um estado de exceção. Sob tais condições, a vida humana estava despida 

de qualquer direito, valor ou plenitude.  

Assim, é possível constatar que “os campos de concentração escancararam a 

definição de homem, mostrando em toda a sua nudez que aquilo que a 

contemporaneidade considera humano é uma definição frágil e efêmera, sem 

maiores dificuldades, pode ser suspensa pelo poder soberano” (BAZZANELLA, 

2018, p.51). O poder soberano, por intermédio de tais práticas, desumaniza, tira a 

identificação e reduz o homem à condição de animal desprovido de locução, sentido 

e pensamento, no momento em que o comprime à irracionalidade. “Quando vida e 

política, divididos na origem e articulados entre si através da terra de ninguém do 

estado de exceção, na qual habita a vida nua, tendem a identificar-se, então toda a 

vida torna-se sacra e toda a política torna-se exceção” (AGAMBEN, 2010, p. 144). 

Neste contexto, o corpo é desligado do seu estado psíquico e político e abandonado 

às atrocidades, à fome, ao frio, entregado à morte.  

Neste estado biológico de mera vida nua, se desenvolvem “o fascismo e o 

nazismo, dois movimentos biopolíticos em sentido próprio que fazem da vida natural 

o local por excelência da decisão soberana” (AGAMBEN, 2010, p. 125). Nesta 

situação, a vida - exposta a uma violência sem precedentes - se confunde com a 

política. É a inclusão da vida nua, meramente biológica sob a faculdade e à 

disposição do Estado. 

No interior desses movimentos é quando uma vida nua faz sua aparição no 

mundo ocidental. Decisivo é, porém, que a vida sacra tenha desde o início um 

caráter eminentemente político e exiba uma ligação essencial com o terreno sobre o 

qual se funda o poder soberano (AGAMBEN, 2010). 
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Nesta condição, de uma vida sacra que mantém um caráter eminentemente 

político, não se pode afirmar de modo mais consistente que o fundamento primordial 

do poder político é uma vida absolutamente matável, que se politiza através de sua 

própria matabilidade. Os campos de concentração nascem, não no direito ordinário, 

mas no estado de exceção, onde a vida e a morte não são mais conceitos científicos 

propriamente ditos, mas conceitos políticos, que adquirem um significado preciso 

somente por intermédio de uma decisão. A decisão emanada pelo poder soberano 

(AGAMBEN, 2010). 

Essa constatação é de suma importância, uma vez que a vida nua não 

termina quando inexistem condições biológicas de manutenção da mesma, mas no 

instante em que o poder soberano ou membros da máquina governamental 

determinam, por intermédio de atos validados inclusive pelos próprios sujeitos, 

muitas vezes inconscientes quanto às premissas da finalização da vida. Os 

exemplos contemporâneos desta prática podem ser encontrados na eutanásia, no 

feto encefálico, no morador de rua, no feto oriundo do aborto, etc. 

Assim, uma característica essencial da biopolítica moderna é que “a vida nua 

não está mais confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida, mas 

habita o corpo biológico de cada ser vivente” (AGAMBEN, 2010, p. 135). Nestas 

condições, o homem deixa de ser um animal racional, pensante, perde a qualidade 

de cidadão e torna-se meramente um homem, cujos modos, vestes, hábitos perdem 

os significados pré-determinados por uma função soberana e sacerdotal. 

Nesta sádica cumplicidade entre o homo sacer e o poder soberano, o sujeito 

abdica das suas qualificações de cidadão e dos direitos humanos fundamentais 

sujeitando-se à redução de uma vida exclusivamente biológica. Nesta condição, em 

que o totalitário poder soberano controla os corpos e as mentes dos súditos 

desprovidos de direitos, em pleno estado de exceção, tudo é permissível, como 

elucida Agamben: 

 
Por isso o campo é o próprio paradigma do espaço político no ponto em que 
a política se torna biopolítica e o homo sacer se confunde virtualmente com 
o cidadão. A questão correta sobre os horrores cometidos nos campos não 
é, portanto, aquela que pergunta hipocritamente como foi possível cometer 
delitos tão atrozes para com seres humanos; mais honesto e sobretudo 
mais útil seria indagar atentamente quais procedimentos jurídicos e quais 
dispositivos políticos permitiram que esses seres humanos fossem tão 
integralmente privados de seus direitos e das suas prerrogativas, até o 
ponto de que cometer contra eles qualquer ato não mais se apresentasse 
como delito (a essa altura, de fato, tudo tinha se tornado verdadeiramente 
possível) (AGAMBEN, 2010, p. 167). 
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Na forma extrema, refletir sobre a vida no contexto político, econômico e 

jurídico, é compreender que o corpo biopolítico, no Ocidente, se apresenta como um 

limiar de absoluta indistinção entre direito e fato, norma e vida biológica (Agamben, 

2010). No centro dessa situação está um sujeito carente de livre arbítrio, de 

linguagem, opinião e desejos próprios. 

Por esta razão, torna-se impossível compreender o que de fato ocorreu nos 

campos de concentração, pois há uma zona cinzenta, opaca que segrega os fatos 

vivenciados e ocorridos à época e o que efetivamente conhecemos hoje, como 

explica Bazzanella: 

 
Auschwitz é a ilustração do estado em que a exceção se tornou regra, do 
qual a testemunha radical é o muçulmano. Conquanto, o testemunho do 
qual temos acesso não é o da figura que vivenciou o estado de exceção em 
toda a sua nudez, mas o sobrevivente, o qual não teve que suportar a 
radicalidade desta condição, transformando-o em acaso ou imprevisto 
(BAZZANELLA, 2018, p. 53). 
 

 
Ainda, ante a dificuldade do compartilhamento do relato muçulmano, perdido, 

resta a narrativa de um ser humano que ainda mantém suas qualidades físicas e 

psíquicas, como a língua, memória ou instruções: 

 
O sobrevivente é aquele que passou pelos campos, mas ainda conserva 
uma história, uma memória e uma linguagem. Por outro lado, enquanto isso, 
o muçulmano é o tempo comprimido na iminência, o muçulmano não tem 
passado ou, presente, sequer tem memória ou história para transmitir, ele é 
apenas a vida nua em ato em pleno estado de exceção (BAZZANELLA, 
2018, p.53).  

 

Neste cenário de absoluta tirania, as pessoas permeadas pelo constante 

medo não tinham alternativas, uma vez que foram impedidas de realizar atos, 

manter relacionamentos ou tomar atitudes que pudessem oferecer oposição ao 

regime nazista. Aterrorizadas diuturnamente, as vítimas judias tinham ou emitiam 

opinião sobre os fatos ou eventos ocorridos consigo ou com seus semelhantes. 

Apenas demonstravam obediência para manter as características biológicas vitais 

mínimas e sobreviver ao holocausto. 

Assim, com um olhar crítico sobre essa experiência aterrorizante do 

holocausto na Segunda Guerra Mundial, pode-se considerar que o soberano, 

sustentado pelas relações do saber de muitos cientistas e intelectuais influentes da 



113 

 

 

 

 

época, aliado àqueles que detinham interesses em torno do poder e da biopolítica -

num absoluto e extremo estado de exceção - dispuseram das vidas humanas dos 

hebreus como objetos, com a finalidade de exterminá-las em sua totalidade. 

Contudo, além do muçulmano que vivenciou toda a nudez da forma mais 

extrema e radical e não detém caraterísticas mínimas vitais para fazer o uso da 

linguagem; além daquele que sobreviveu às tortuosas práticas dos campos de 

concentração, perdendo parte da sua identificação como homem, está uma grande e 

significativa parcela da população, especialmente alemã, apoiadora das práticas 

realizadas pelo poder soberano à época. É pernicioso supor que se tratavam dos 

anjos glorificados, representados na terra não só pelos assessores do poder 

soberano, mas também, por milhares de defensores e apoiadores ao regime nazista, 

à época. 

Tratavam-se de seres comuns - manipulados por uma ideologia da raça pura 

que só crescia naquele momento histórico - que, além de apoiar, consentia, 

influenciava e instigava, de forma ativa ou passivamente com as práticas cruéis 

realizadas para com seus semelhantes pelo poderio. Muitas dessas pessoas -  

alienadas - sequer sabiam ou compreendiam as autênticas e legítimas origens da 

guerra, tampouco conheciam “os monstros” combatidos pelos guerrilheiros. 

Desconheciam as causas, as características e a cultura judia e tampouco sabiam 

distinguir um alemão de um judeu. Ainda assim, absolutamente anestesiados, 

alienados e manipulados pelo poder soberano, posicionavam-se e manifestavam-se 

favoravelmente a uma arbitrariedade sem precedentes vivenciada no cenário 

mundial. 

Contemporaneamente, esse movimento de alienação se repete 

ininterruptamente nos países ocidentais. Os seres humanos - descendentes dos 

sobreviventes do holocausto decorrente da 2ª Guerra Mundial - permanecem 

desconhecendo a história dos seus países, dos seus antecedentes, as origens dos 

problemas políticos, jurídicos e socioambientais. Em outras palavras, continuam 

descomprometidos com o saber e com a verdade, reproduzindo iniciativas políticas 

alienadas e totalitárias, que pouco ou nada contribuem à tutela integral do homem e 

ao meio em que vivem os seres, tampouco disseminam a solidariedade e o auxílio 

mútuo necessário ao progresso dos povos.  
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4.3 A exclusão dos desiguais na sociedade contemporânea 

 

Conforme exposto, o extermínio dos judeus na 2ª Guerra Mundial foi 

ocasionado por atos soberanos de uma sociedade que não suportou viver em meio 

às desigualdades. Que submeteu seres-humanos à sua mais precária condição de 

existência, com o intuito de demonstrar supremacia de poder econômico, racial e 

político em face aos demais. 

Como resultado dessa hegemonia política, combinada com a voracidade dos 

privilégios econômicos - associado à inclusão dos bens naturais e das condições de 

absoluta afirmação e legalização do sistema de produção e consumo - tem-se a 

miséria, o desemprego em massa, a precária assistência à saúde, o descaso com 

uma educação de qualidade em todos os níveis, as doenças psicossociais que 

atualmente atingem elevada parcela da população, a ausência de vida qualitativa 

ante a escassez dos bens. População que sobrevive enfrentando os diuturnos 

desgostos e dificuldades para manter-se viva num ambiente inóspito, agressivo, em 

que as adversidades sociais e ambientais contemporâneas representam ameaças 

constantes a serem enfrentadas em face à subsistência da vida em sua totalidade e, 

entre elas, a vida humana, como exemplifica Milton Santos: 

 

Dois bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável. Nunca na história 
houve um tão grande número de deslocados e refugiados. O fenômeno dos 
sem-teto, curiosidade na primeira metade do século XX, hoje é um fato 
banal, presente em todas as grandes cidades do mundo. O desemprego é 
algo tornado comum. Ao mesmo tempo, ficou mais difícil do que antes 
atribuir educação de qualidade e, mesmo, acabar com o analfabetismo. A 
pobreza também aumenta. No fim do século XX havia mais 600 milhões de 
pobres do que em 1960; e 1,4 bilhão de pessoas ganham menos de um 
dólar por dia. Tais números podem ser, na verdade, ampliados porque, 
ainda aqui, os métodos quantitativos da estatística enganam: ser pobre não 
é apenas ganhar menos do que uma soma arbitrariamente fixada; ser pobre 
é participar de uma situação estrutural, com uma posição relativa inferior 
dentro da sociedade como um todo. E essa condição se amplia para um 
número cada vez maior de pessoas (SANTOS, 2003, p. 29). 
 

 

A segregação dos desiguais da sociedade humana é exaltada pelo inegável 

totalitarismo político mundial acompanhado da globalização econômica, seguida de 

uma estratificação social e cultural que rechaça os dessemelhantes de maneira 

desprezível, egoísta, não refletida, ausente de qualquer solidariedade, compaixão ou 

pensamento coletivo. É a explícita demonstração de que “a sociedade hoje é 



115 

 

 

 

 

regressiva. Ela é cega à sua própria história, que se organiza sem ela e a elimina” 

(FORRESTER, 1997, p. 77). Uma sociedade carente de memória cultural e 

conhecimento científico para compreender que na sua genealogia há resquício de 

uma codificação genética afrodescendente, indígena, judia, ignorada e repulsada 

neste momento pela sociedade humana. 

Há, no cenário atual, uma concorrência econômica agressiva e generalizada 

em prol do desenvolvimento econômico e do lucro, que gera cada vez mais riquezas 

para alguns, enquanto a penúria, a miséria se ampliam e se perpetuam entre os 

desafortunados e condicionados a permanecer rechaçados e fragmentados, 

resistindo e sobrevivendo sem as mínimas condições ambientais de saúde e bem-

estar social, como evidencia Santos: 

 

Os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, onde se 
associam e se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o 
movimento particular de cada fração, regional ou local da sociedade nacional. 
Esses movimentos são paralelos a um processo de fragmentação que rouba 
às coletividades o comando do seu destino, enquanto os novos atores 
também não dispõem de instrumentos de regulação que interessem à 
sociedade em seu conjunto (SANTOS, 2003, p. 39). 
 

 

Neste contexto, as populações desfavorecidas - desabrigados, indígenas, 

sem-terra, desempregados, refugiados, vítimas de terremotos, tornados, 

desmoronamentos (refugiados ambientais), homossexuais, portadores de 

necessidades especiais, judeus, ciganos, muçulmanos, negros, sem-tetos e pobres - 

sobrevivem em determinados territórios ausentes do equilíbrio das forças sociais 

que permitem o desenvolvimento humano e sustentável. Isto “porque é possível ser 

emigrado, imigrado no próprio lugar, ser exilado pela pobreza em seu próprio país” 

(FORRESTER, 1997, p.78). 

  Como consequência do preconceito, da invisibilidade, tem-se a 

impossibilidade da afirmação das características cívicas e morais de uma população 

que almeja uma vida próspera e com potencialidades vitais, situação que o robusto 

ordenamento jurídico não é capaz de prevenir ou evitar, mantendo-se suspenso, 

violentando os excluídos, num estado de exceção constante, como esclarece 

Agamben: 

Se os refugiados (cujo número nunca parou de crescer no nosso século 
[Século XX], até incluir hoje uma porção não desprezível da humanidade) 
representam, no ordenamento do Estado-nação moderno, um elemento tão 
inquietante, é antes de tudo porque, rompendo a continuidade entre o 
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homem e o cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise 
a ficção originária da soberania moderna (AGAMBEN, 2010, p. 128).  

 

Nesta condição de absoluto rompimento entre o homem e o cidadão, entre 

povos ricos e pobres, entre os detentores do poder e os manipulados, entre os seres 

vivos e o Planeta, está presente o desprezo dos integrantes dos países 

desenvolvidos pelos povos e imigrantes dos países em desenvolvimento, como 

descreve Forrester: 

 
Não se deve esquecer que esses imigrados, se eles migram para países 
mais prósperos, esses mesmos países já foram até o país deles e ainda 
vão, e não apenas por aquelas questões de salários mais baixos. Vão para 
explorar suas matérias-primas, seus recursos naturais quando já não estão 
esgotados (FORRESTER, 1997, p.100). 

 

Sob tais perspectivas, mais uma vez, faz-se imperioso reconhecer que o 

direito não atinge a justiça. E sendo a injustiça uma condição endêmica presente no 

mundo, a sociedade está adoecendo, com a manutenção da mera vida nua, ausente 

de perspectivas de uma vida plena, com contemplação e/ou com possibilidades de 

desenvolvimento humano e socioambiental, bem como das potencialidades 

individuais.  “As privações sofridas hoje por um número já considerável de 

indivíduos, e que vai aumentando, correm o risco de ser apenas preliminares a uma 

rejeição (que pode se tornar radical) daqueles que a suportam” (FORRESTER, 

1997, p. 28), marginalizando e excluindo os seres que se tornaram as maiores 

vítimas da economia carnívora e hostil, como complementa Forrester: 

 

[...] em plena democracia, numa época em que se tem a experiência do 
horror e, como nunca, os meios de ser socialmente lúcidos, é tão grave 
observar a rejeição daqueles que não são mais necessários, não aos outros 
homens, mas a uma economia de mercado para a qual não são mais uma 
fonte potencial do lucro. E sabemos que não voltarão a sê-lo” (Forrester, 
1997, p. 137). 

 

Neste cenário, os excluídos de todas as espécies são cada dia mais repelidos 

pelo Estado e pela sociedade como cóleras contagiosas, invisíveis à outra parcela 

da população, que permanece inerte, estável e letárgica. É a nítida representação de 

uma situação de competição, num jogo de ricos contra pobres, de empregados em 

face aos desempregados, dos brancos contra os negros, das grandes metrópoles 

em face aos pequenos municípios, do público e do privado, das potências políticas e 

econômicas mundiais contra os países em desenvolvimento. É a vertiginosa 
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escalada mundial pelo maior lucro, pelo desenvolvimento econômico - resultado 

exclusivo da intensa apropriação das riquezas naturais, pelo emprego, pelo cargo ou 

função mais rentável, como esclarece Forrester:  

 

Segundo o costume secular, atua aqui um princípio fundamental: para um 
indivíduo sem função, não há lugar, não há mais acesso evidente à vida, 
pelo menos ao seu alcance. Ora, as funções hoje desaparecem 
irrevogavelmente, mas esse princípio perdura, mesmo que doravante ele 
não possa mais organizar as sociedades, mas apenas destruir o estatuto 
dos humanos, deteriorar vidas ou até mesmo dizimá-las (FORRESTER, 
1997, p. 31). 

 

A partir dessas evidências, a população, seguindo o modelo econômico-

teleológico, precisa perquirir seu espaço produtivo e rentável neste mundo dos 

negócios e do lucro. O indivíduo desigual, artista, autônomo, sem emprego fixo e 

estável, ausente de renda pré-estabelecida ou crédito na praça, torna-se um ser 

desacreditado, não confiável, ineficiente, invisível, sem utilidade nas circunstâncias 

atuais. Sobre esta precária condição de existência do ser humano no mundo e no 

atual sistema jurídico, político e econômico, Bazzanella argumenta: 

 
O Estado garante ou não a sobrevivência, seja do muçulmano57, do cidadão 
na contemporaneidade por meio do sistema político, jurídico e econômico 
que regula as bases civilizatórias do Ocidente em permanente estado de 
exceção. Desta forma, o Estado regula, controla e normatiza a vida e a 
morte, a capacidade do silêncio, ou o uso da língua, da enunciação que 
pode permitir aos sujeitos compreender sua condição do mundo 
(BAZZANELLA, 2018, p. 81). 

 

Assim, a sociedade contemporânea em sua condição hegemônica, 

fiscalizadora, contabiliza os custos e benefícios dos bens naturais e da própria vida 

humana. Sobrevive acreditando na equivocada premissa de que os recursos 

financeiros, a riqueza e o acúmulo de bens materiais são sinônimos de felicidade58. 

“Vivemos e morremos em espaços urbanos controlados, em cidades vigiadas 

diuturnamente. Os espaços urbanos nos quais transitamos são monitorados, 

filmados, organizados para a gestão econômica e administrativa da vida biológica de 

indivíduos e populações” (BAZZANELLA, 2018, p.19) em detrimento da liberdade, 

da autenticidade, da escassez dos bens naturais e da prática das potencialidades 

vitais individuais.  
 

57 Muçulmano é o habitante por excelência do campo de concentração na 2ª Guerra Mundial.  
58 Felicidade neste texto pode ser entendida como satisfação de todas as nossas inclinações, de 
plenitude. 
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Nestes espaços vigiados, em que os seres servem voluntariamente ao poder 

soberano, faz-se presente alienação e a omissão da reflexão frente aos problemas 

mundanos, especialmente com os excluídos, como assevera o Papa Francisco: 

 
49. Gostaria de assinalar que muitas vezes falta uma consciência clara dos 
problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do 
planeta, milhares de milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos 
debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece 
que os seus problemas se coloquem como um apêndice, como uma 
questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando 
não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da 
implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Isto 
deve-se, em parte, ao fato de que muitos profissionais, formadores de 
opinião, meios de comunicação e centros de poder estão localizados longe 
deles, em áreas urbanas isoladas, sem ter contato direto com os seus 
problemas. Vivem e refletem a partir da comodidade de um 
desenvolvimento e de uma qualidade de vida que não está ao alcance da 
maioria da população mundial. Mas, hoje, não podemos deixar de 
reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma 
abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio 
ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres 
(FRANCISCO, 2015, p. 38).  

 

Assim, em função da ausência de ponderação dos valores sociais e 

ambientais e do acúmulo do capital e do poder dele advindo, ou a ele vinculado, 

num estado de exceção que não assegura os direitos básicos à população, abdica-

se diariamente da perpetuação das boas condições de manutenção da casa-mundo 

à população, da vida com saúde de qualidade, da identidade individualizada e 

demais peculiaridades inerentes a cada ser vivo e, consequentemente, dos 

requisitos necessários e indispensáveis a uma vida digna aos povos. Dentre essas 

condições que permitem a independência de atos e pensamentos, está a tomada de 

consciência dos problemas coletivos, da ciência do jogo de interesses e das 

relações de poder que permeiam o meio político-jurídico, econômico e social, senão 

vejamos o enunciado proferido pelo Papa Francisco: 

 

Por isso, é possível que hoje a humanidade não se dê conta da seriedade 
dos desafios que se lhe apresentam, e cresce continuamente a 
possibilidade de o homem fazer mau uso do seu poder quando não existem 
normas de liberdade, mas apenas pretensas necessidades de utilidade e 
segurança. O ser humano não é plenamente autônomo. A sua liberdade 
adoece quando se entrega às forças cegas do inconsciente, das 
necessidades imediatas, do egoísmo, da violência brutal. Neste sentido, ele 
está nu e exposto frente ao seu próprio poder que continua a crescer, sem 
ter os instrumentos para o controlar (FRANCISCO, 2015, p. 116). 
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Sob este enfoque, o que está para acontecer com os indivíduos e o meio 

ambiente põe os seres perante a urgência de avançar numa corajosa revolução 

pessoal, pois não haverá uma nova relação com a natureza, sem um ser humano 

com novas concepções sobre o modo de vida que priorize o equilíbrio e bom senso 

sobre os custos financeiros desse processo. Não é possível que exista um 

compromisso para com os povos do mundo e o meio ambiente, se, ao mesmo 

tempo, não se reconhecem e valorizam capacidades de conhecimento e luta pelos 

direitos humanos fundamentais, liberdade e responsabilidade dos seres humanos 

com a coletividade e os bens difusos.  

Atualmente, “o sistema do Estado-nação, os ditos direitos sagrados e 

inalienáveis do homem mostram-se desprovidos de qualquer tutela e de qualquer 

realidade no mesmo instante em que não seja possível configurá-los como direitos 

dos cidadãos de um Estado” (AGAMBEN, 2010, p. 123). Em outras palavras, ou 

seja, na mesma condição em que foram expostas as vítimas do holocausto na 2ª 

Guerra Mundial, o excluído, o refugiado, é um homem exposto, desnudo, carente de 

todas as necessidades básicas indispensáveis à manutenção da vida, razão pela 

qual é somente um homem e não pode ser reconhecido cidadão, como esclarece 

Agamben: 

Se os refugiados representam, no ordenamento do Estado-nação moderno 
um elemento tão inquietante, é antes de tudo porque, rompendo a 
continuidade entre homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade, 
eles põem em crise a ficção originária da soberania moderna” (AGAMBEN, 
2010, p. 128). 

 

Sob tais perspectivas, “a separação entre humanitário e político, que se vive 

hoje, é a fase extrema do deslocamento entre os direitos do homem e os direitos do 

cidadão” (AGAMBEN, 2010, p. 130). É o contraste explícito do homem que carece 

de todos os direitos e que apenas mantém as condições biológicas de sobrevivência 

e o cidadão, portador de direitos fundamentais, numa vida política participativa. 

Neste contexto, não é mais aceitável que a sociedade humana e o Estado 

permaneçam isolando, quando não abandonando os excluídos e refugiados a uma 

vida meramente nua e biológica - em periferias, assentamentos, comunidades, 

oceanos, campos de refugiados, favelas, entre outros. Faz-se indispensável 

reconhecer a necessidade de uma legítima, profunda e integral abordagem 

ecológica e social, que assegure a aplicabilidade dos direitos fundamentais, como 
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forma de ouvir e defender tanto o clamor da terra como o clamor dos desiguais, 

famintos e excluídos. 

 

 

4.4 Crimes ambientais 

  

No Brasil, com a preeminente e perpétua necessidade de manutenção dos 

bens naturais que remanescem sob o território nacional e que possui uma das 

legislações de natureza ambiental mais extensa do mundo, é preciso compreender 

as fraturas, os interesses, os desmandos políticos e econômicos que incidem sobre 

a ocorrência de oscilações na trajetória das diretrizes ambientais, a qual deveria ser 

contínua e progressiva, especialmente neste âmbito que atinge diretamente a vida 

em toda sua exuberância e multiplicidade. 

Algumas variáveis causadoras, ora de uma interrupção, ora de uma 

estagnação do progresso ecológico (que não podem ser denominados como 

tragédias ambientais, mas, como crimes dolosos) impedem a consecução dos atos 

que culminam no uso sustentável e na manutenção dos bens naturais ainda 

remanescentes dos ecossistemas. Por exemplo, a ocorrência do rompimento da 

barragem à montante, de Mariana (MG) e a reprise do mesmo evento doloso em 

Brumadinho (MG) demonstram nitidamente que a força do capital prevaleceu em 

ambas as situações; acometeu centenas de pessoas que residiam em tais 

territórios59.  

Tais episódios exemplificam perfeitamente a suspensão, a inexigibilidade das 

normas ambientais vigentes no país, pelo poder soberano - representados tanto pelo 

Estado quanto pelo grande capital. É a violência escancarada que atinge a 

população.  É uma violência escondida na calma que a própria violência instituiu, 

que sobrevive e age de forma indetectável (FORRESTER, 1997) no seio da nação. 

 
59 O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um 
conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, 
uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 
trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando 
se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado 
por uma dada população (SANTOS, p. 47). 
 



121 

 

 

 

 

Alguns motivos pelos quais o conceito e a normatização das leis, diretrizes e 

da Política Nacional do Meio Ambiente não são suficientemente capazes para inibir 

a reincidência de eventos, como os de Mariana e Brumadinho, ambos no estado de 

Minas Gerais, podem ser assim identificados: (i) suspensão do ordenamento jurídico 

vigente; (ii) as relações de poderes exercidas no centro do estado de exceção que 

beneficiam pequenos grupos da população, muitas vezes vinculados ao poder 

soberano; (iii) ausência de concepções e atos em prol da coletividade; (iv) falta de 

fiscalização pública das atividades econômicas, em absoluto prejuízo ambiental e 

social àqueles que não detêm o poder; (v) inexistência de estudos técnicos-

científicos por profissionais pertencentes à estrutura governamental e privada, 

capacitados para prever possíveis impactos ocasionados pela (in)gerência dos bens 

naturais remanescentes; (vi) ausência de discussões, planejamento e execução 

continuada dos projetos ambientais em benefício dos fatores/setores econômicos; 

(vii) pouca ou nenhuma divulgação dos riscos ambientais da edificação da barragem 

à montante; (viii) ilegalismos60 no cumprimento da legislação ambiental; (ix) 

substituição dos integrantes da máquina governamental, dos componentes dos 

cargos públicos ou entes públicos e privados, o que produz uma suspensão e/ou 

paralização dos atos até então realizados, ou ainda, resultam numa participação 

menos efetiva ou cooperativa; (x) não utilização de recursos tecnológicos; (xi) 

escassos aportes financeiros destinados à gestão ambiental eficiente; (xii) a 

intrínseca relação existente entre o poder e o saber ambiental, que possibilita a 

elasticidade legal do discurso e dos procedimentos inerentes ao meio ambiente, 

resultando numa violência aos cidadãos; e, por fim, talvez o mais importante dos 

argumentos, (xii) o favorecimento aos interesses das grandes potências, a 

supremacia dos fatores econômicos em face às questões socioambientais; 

Resta, consequente e inequivocamente caracterizado nas situações 

dramáticas vivenciadas pela população de Mariana (MG) e Brumadinho (MG), a 

primazia dos interesses do capital, do lucro, em detrimento dos valores sociais, 

culturais, educacionais e ambientais dos moradores desses municípios. A situação 

 
60 Um movimento global faz derivar a ilegalidade do ataque aos corpos para o desvio mais ou menos 
direto dos bens; da criminalidade das massas para a criminalidade das bordas e margens, reservada 
por um lado aos profissionais. Tudo se passa como se tivesse havido uma baixa progressiva do nível 
das águas - um desarmamento das tensões que reinam nas relações humanas... um melhor controle 
dos impulsos violentos - é como se as práticas ilegais tivessem afrouxado o cerco sobre o corpo e 
tivesse se dirigido a outros alvos. Suavização dos crimes antes da suavização das leis (FOUCAULT, 
1987, p. 71). 
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se assemelha a uma peça teatral que resulta de negociações em cujo poder 

implícito está a inteligibilidade na condução dos conflitos em torno de interesses 

econômicos, validados pelo poder soberano num permanente estado de exceção. 

Tais interesses não são públicos e explicitados à população, razão pela qual não 

são percebidos com nitidez pela coletividade. 

Por vezes, alguns agrupamentos de pessoas, instituições, empresas e 

comunidades se encarregam do controle direto ou indireto do poder, numa mecânica 

de instâncias de controle, que na maioria das vezes se dá em nome do poder 

soberano, objetivando a produção e o lucro. Na maior parte do tempo são grupos 

que não estão diretamente integradas ao aparato estatal, mas detêm o aval, a 

licença do Estado, caracterizada pelo afrouxamento da aplicação das normas, leis e 

políticas públicas socioambientais.  

Assim, a inexistência de uma coesão entre os atos e planejamentos em prol 

de uma execução eficaz das normas ambientais, associada às práticas continuadas 

que visam o desenvolvimento sustentável - não decorrem de previsão legal - mas na 

forma de exceção ao que está legitimado pelo Estado e seus parceiros, que se 

traduzem pelas empresas, indústrias, universidades, sindicatos, dentre outros. 

Conforme já esclarecido por Agamben, tais eventos acontecem e se repetem 

(como em Mariana-MG e Brumadinho-MG) quando o estado de exceção se torna 

regra, suspendendo o ordenamento jurídico, possibilitando a abertura de uma janela 

de permissibilidades de providências legais, como a publicação de normativas, 

medidas provisórias, portarias, dentre outros atos que flexibilizam o ordenamento 

jurídico e permite a ocorrência de tais delitos. 

Resta caracterizado nas circunstâncias dramáticas vivenciadas pelo meio 

ambiente e nele pelos seres humanos das localidades de Mariana (MG) e 

Brumadinho (MG), Chernobyl61, Hiroshima62 e Nagasachi63,  a primazia do acúmulo 

 
61 Na cidade da Ucrânia aconteceu um dos maiores incidentes nucleares da história, em 26 de abril 
de 1986. Fundada em 1970 para ser lar dos funcionários de Chernobyl, Pripyat chegou a ser habitada 
por 50 mil pessoas e foi completamente abandonada nos momentos seguintes ao acidente nuclear. 
Hoje, a área que compreende a cidade e a usina é chamada de “zona de exclusão”, um lugar tão 
radioativo que não pode ser habitado. Estima-se que a contaminação tenha afetado uma região de 
500 quilômetros, que inclui não apenas a Ucrânia, mas cidades de Belarus e da Rússia. Não há um 
registro oficial do número de mortos no incidente. A explosão matou imediatamente dois funcionários 
de Chernobyl, mas 28 bombeiros e membros das equipes de resgate morreram nos primeiros três 
meses por males associados à radiação. A Organização Mundial da Saúde calcula em 9 mil pessoas 
o número de vítimas fatais, que morreram decorrente do incidente. 
62 Em 6 de agosto de 1945, às 2h30min, hora local, e com condições meteorológicas favoráveis sobre 
Hiroshima, o bombardeiro B29, batizado de Enola Gay (em homenagem à mãe do piloto que 
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do capital, do lucro e dos interesses em torno do poder, em detrimento dos valores 

sociais, educacionais e ambientais dos indivíduos que habitavam esses territórios. É 

o capital que se impõe e realiza ações violentas sobre o ambiente e as pessoas, 

apropriando-se, senão sequestrando o habitat, a vida em todas as suas exuberantes 

formas de manifestação.  

Importante relembrar, que tanto nos atos delinquentes quanto nos crimes 

ambientais, as negociações são integralmente intermediadas, validadas pela 

máquina governamental, que interfere de forma omissiva ou comissiva nas decisões, 

atingindo direta e universalmente a vida, o corpo físico e a psique da população, 

especialmente, nos grupos menos favorecidos cultural e economicamente. Para 

além da população humana, tal negligência, afeta e extingue as diferentes formas de 

vida - a biodiversidade. 

Portanto, pode-se considerar que as razões que permitem e justificam os 

crimes ambientais são majoritariamente advindas do interesse e patrocínio do capital 

especulativo ou financeirizado. Em significativa maioria das vezes, os argumentos 

utilizados para justificar o lucro excessivo ou a redução dos custos na manutenção 

das barragens à montante (no caso de Mariana-MG e Brumadinho-MG), pelos donos 

                                                                                                                                        

comandava a missão) decolou do aeroporto militar norte-americano Tinian, nas Ilhas Marianas, sob o 
comando de Paul Tibbets, sendo a tripulação composta de Robert Lewis, Thomas Ferebee, William 
Parsons, Morris Jeppson e outros. O comandante Tibbets era o único que conhecia os efeitos da 
bomba que transportava, medindo 4,50 metros de comprimento e 76 cm de diâmetro. Às 8h9min 
Hiroshima aparece entre as nuvens. Às 8h16min45s a bomba é lançada. A explosão de 60 kg de 
U235, equivalente a 12.500 toneladas de TNT, ocorreu 40 segundos mais tarde, a 580 metros acima 
da cidade, provocando a morte de 140.000 civis. O número de sobreviventes foi superior a 300.000, 
que apresentaram efeitos de curto e longo termo decorrentes de doenças provenientes da exposição 
à radiação. A bomba atômica produziu efeitos arrasadores. Nos primeiros milionésimos de segundos, 
a energia térmica liberada na atmosfera transforma o ar em uma bola de fogo de aproximadamente 1 
km de diâmetro. Durante alguns segundos um calor de vários milhões de graus paira sobre 
Hiroshima. No solo, a temperatura atinge vários milhões de graus sob o epicentro da explosão. Num 
raio de 1 km tudo foi instantaneamente vaporizado e reduzido a cinzas; a até 4 km do epicentro os 
prédios e os seres humanos sofreram combustão instantânea e espontânea; num raio de 8 km as 
pessoas sofreram queimaduras de 3º grau. Após o calor ocorreu uma onda de choque que provocou 
um efeito devastador, causado pela enorme pressão devida à expansão dos gases; essa onda de 
choque progrediu a uma velocidade de 1.000 km por hora, como se fosse um muro de ar sólido. Ela 
reduziu a pó tudo o que se encontrava num raio de dois quilômetros. Dos 90 mil prédios da cidade, 62 
mil foram completamente destruídos (MOURÃO, 2005, p. 698). 
 
63 Em 9 de agosto de 1945, às 11h2min, uma segunda bomba nuclear, a fat man, foi lançada por 
Charles Sweeney, Frederick Ashworth e outros, de um bombardeiro B-29 sobre a cidade de 
Nagasaki. O alvo foi trocado de Kokura para Nagasaki em virtude das más condições de visibilidade. 
A explosão, equivalente a 22 mil toneladas de TNT, foi obtida usando 8 kg de plutônio 239, com uma 
bomba de 4.5 toneladas, que provocaram a morte de mais de 70 mil civis (MOURÃO, 2005, p. 698). 
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do poder, são: geração de empregos, aumento da renda, capacitação técnica da 

população, desenvolvimento econômico, dentre outros. 

Ocorre que, nos discursos oficiais, a proposta de instalação de empresas - 

especialmente de grandes potências mundiais em determinados territórios - são 

apresentadas como medidas salvadoras daquelas comunidades menos favorecidas 

economicamente. 

Contudo, novamente se insiste em justificar que as instalações desses 

grandes grupos hegemônicos não produzem apenas consequências positivas à 

comunidade local, mas impõe à região determinadas técnicas de regulamentação 

social, cultural, econômica próprias à política dessas empresas. Ou seja, nessas 

condições, instala-se uma forte tendência à prevalência dos interesses corporativos 

em face aos interesses públicos, sociais e da coletividade. 

Ademais, nesses referidos espaços - cujo governo é exercido pelos interesses 

privados - na significativa maioria das vezes, instauram-se forças centrífugas ao 

conjunto de comportamentos humanos para acomodar essa metamorfose, tais 

como: o favorecimento financeiro às empresas que venham a instaurar suas 

atividades naquela localidade (como a isenção de impostos, doação de terrenos, 

entre outros), ausência de contabilização dos consequentes prejuízos ambientais 

ocasionados pelo desenvolvimento de tal atividade econômica, medidas eleitoreiras 

imediatistas, escassez dos bens naturais, deficiência do orçamento público, carência 

de escolas, aumento de competitividade, dentro outros, como explana 

brilhantemente o Papa Francisco: 

 

141. Além disso, o crescimento econômico tende a gerar automatismos e a 
homogeneizar, a fim de simplificar os processos e reduzir os custos. Por 
isso, é necessária uma ecologia econômica capaz de induzir a considerar a 
realidade de forma mais ampla. Com efeito, a proteção do meio ambiente 
deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não 
poderá ser considerada isoladamente. Mas, ao mesmo tempo, torna-se 
atual a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos distintos 
saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora. 
Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos 
contextos humanos, familiares, laborais, urbanos, e da relação de cada 
pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com 
os outros e com o meio ambiente (FRANCISCO, 2015, p.45). 
 

 

Outro aspecto importante neste contexto em que são ignorados os problemas 

humanos, é que o Estado e a sociedade ficam subordinados às grandes 
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corporações, num intrínseco jogo de interesses em torno das reações de poder, nas 

quais, na significativa maioria das vezes, o poder público se torna refém dos 

reclamos corporativos, no momento em que as empresas ameaçam ir embora na 

hipótese de não serem atendidas suas reivindicações, como menciona Santos: 

 

Sem dúvida, o mercado vai impondo, com maior ou menor força, aqui e ali, 
elementos mais ou menos maciços da cultura de massa, indispensável, 
como ela é, ao reino do mercado, e à expansão paralela das formas de 
globalização econômica, financeira, técnica e cultural (SANTOS, 2003, p. 
70). 

 

 Como consequência desta realidade, ou seja, em decorrência da supremacia 

das forças econômicas e da ausência de avaliação dos benefícios e dos prejuízos 

socioambientais do almejado desenvolvimento econômico, instituiu e disseminou-se 

a crença da indispensabilidade das empresas para o progresso, bem-estar e da vida 

com qualidade nos mais diversos territórios. 

À medida que se impõe esse discurso, especialmente nas campanhas 

eleitorais, instala-se a semente da ingovernabilidade, uma vez que os institutos 

encarregados de cuidar dos interesses gerais e de prezar pelos direitos 

fundamentais da população são atenuados, com o abandono da solidariedade, 

produzindo a fragmentação social, a desordem, a pobreza, a depredação dos 

ecossistemas de uma sociedade descontrolada, como esclarece Santos: 

 

De um ponto de vista nacional, redefine-se uma diversidade regional que 
agora não é controlada nem controlável, seja pela sociedade local, seja pela 
sociedade nacional. É uma diversidade regional de novo tipo, em que se 
agravam as disparidades territoriais (em equipamento, recursos, 
informação, força econômica e política, características da população, níveis 
de vida etc.) (SANTOS, 2003, p. 46). 

 

Assim, é nítida a supremacia dos interesses do capital e no modo de vida 

decorrente da plena produção e pleno consumo que se utiliza do álibi do 

desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para aglutinar e violentar 

direitos sociais, políticos e ambientais e atingir diretamente as forças 

preservacionistas, os ativistas, os indigenistas, os ribeirinhos, os quilombolas, os 

ciganos, os trabalhadores, os pobres e os mais necessitados financeiramente, 

segregando territórios e separando povos. 
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4.5 Astigmatismo do ordenamento jurídico brasileiro 

 

Por vezes, alguns agrupamentos de pessoas, instituições e comunidades 

dotados de saber, se encarregam do controle direto ou indireto do poder, numa 

mecânica de instâncias de controle, que se dá em nome da produção e do lucro. 

Uma composição de pessoas e órgãos - diretamente integradas ao aparato estatal - 

que detém o aval, a licença do Estado, para realizar o afrouxamento da aplicação 

das normas, leis e políticas públicas ambientais, suspendendo o ordenamento 

jurídico vigente. 

Neste contexto, a polícia governamental, composta pelos agentes, 

procuradores e representantes do poder soberano dotado do saber - que tem como 

fiador o Estado – convalida normas e injunções com o objetivo de manter a 

continuidade do ciclo que favorece o setor econômico. “É preciso mostrar como o 

saber e o poder estão efetivamente interligados, não ao modo de uma identidade - 

saber é poder ou vice-versa -, mas de forma absolutamente específica que obedece 

a um jogo complexo” (FOUCAULT, 2015, p. 212). Um vaivém periódico de atos e 

procedimentos em face aos indivíduos, que se sujeitam e servem voluntária e 

inconscientemente à tríade relação existente entre a economia, o direito e o meio 

ambiente. 

Nesse complicado sistema, confrontos e conflitos entre as premissas 

socioambientais são enfrentados periodicamente pela sociedade humana, os quais 

atingem diretamente os direitos sociais, o desenvolvimento econômico, momento em 

que se deve tentar harmonizá-los por intermédio do equilíbrio jurídico-social. Isto 

porque “o Direito Ambiental não é um “super direito”, imune às influências da ordem 

jurídica” (ANTUNES, 2017). Ao contrário, é interdisciplinar, transversal, social e 

deveria refletir e interagir com os demais preceitos constitucionais, com o objetivo de 

propiciar melhor qualidade de vida à população. 

Neste diapasão, constata-se que nenhum setor deveria ser tratado de 

maneira apriorística, tampouco um discurso deveria prevalecer sobre outro. Ou seja, 

as condições econômicas não deveriam cintilar mais do que as necessidades 

socioambientais. Contudo, conforme restou demonstrado, não é esta a realidade 

vivenciada no mundo ocidental. 

O Brasil é um país que mantém a necessidade eminente de diminuição dos 

passivos ambientais e a manutenção dos bens naturais que ainda remanescem; 
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possui uma vasta legislação ambiental, mas inexequível, que oscila frequentemente 

frente às urgências do desenvolvimento humano e ambiental, diante da violência e 

do abandono perpetrado e vivenciado a partir da instauração do estado de exceção 

permanente. Além disso, o país cultua insustentáveis perspectivas no que tange à 

racionalização da vida mediante a conservação de discursos e valores econômicos, 

como o trabalho, a renda ou a lucratividade em absoluto prejuízo ao 

desenvolvimento da assistência à saúde, à educação com qualidade, às dignas 

condições de vida e moradia da população, dentre outros. 

Neste cenário, a sociedade abre mão de sua liberdade e de seus direitos 

fundamentais inerentes à dignidade humana, mantendo-se expectadora e 

contribuindo omissiva e/ou comissivamente à destruição maciça dos ecossistemas 

que sustentam a vida na terra, permanecendo alienada e não possibilitando a 

promoção de ações socioambientais humanamente responsáveis, como esclarece 

Santos: 

Daí se criarem situações de alienação que escapam a regulações locais ou 
nacionais, embora arrastando comportamentos locais, regionais, nacionais 
em todos os domínios da vida, influenciando o comportamento da moeda, 
do crédito, do gasto público e do emprego, incidindo sobre o funcionamento 
da economia regional e urbana, por intermédio de suas relações 
determinantes sobre o comércio, a indústria, os transportes e os serviços 
(SANTOS, 2003, p. 45). 
 

 

Nesta gama de alterações nas relações sociais o cidadão consente com 

iniciativas legais que flexibilizam, amenizam o rigor das normas e preceitos 

ambientais e humanos, por intermédio da convalidação de legislações como o Novo 

Código Florestal, a Reforma Trabalhista e a Lei Anticorrupção, recentemente 

publicadas, as quais serão tratadas a seguir. 

 

 

4.5.1 Legislações Ambientais: 

 

Em que pese a implícita controvérsia econômica - acerca das diretrizes que 

norteiam a preservação ambiental, esposadas nesta pesquisa - é possível 

considerar, em linhas gerais, que alguns setores da sociedade mundial têm 

ampliado a consciência de conservação dos bens naturais e buscam salvaguardar a 

dignidade da pessoa humana para viver num ambiente sadio. 
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Contudo, neste cenário, identificam-se alguns anacronismos no processo de 

consolidação legislativa recente - como a revogação do Código Florestal, Lei n. 

4.771/1965 - que foi substituído pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada 

pela Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012. 

Depois de aproximadamente 13 (treze) anos de debate no Congresso 

Nacional brasileiro, foi publicada a nova legislação, intitulada Lei de Proteção da 

Vegetação Nativa (LPVN), comumente conhecida como Novo Código Florestal, a 

qual traz regulamentações sobre a exploração, conservação e recuperação da 

vegetação nativa em todo o território nacional. É um conjunto de dispositivos que 

concede proteção legal ao ecossistema terrestre nativo, tais como florestas, campos, 

caatingas e cerrados. 

Dentre as inúmeras alterações realizadas na LPVN, a partir de um caráter 

meramente ilustrativo, colacionam-se algumas modificações polêmicas, que 

atenuaram a proteção dos espaços ou dos bens que se encontravam protegidos 

originalmente pela Lei n. 4.771/65, sendo que alguns aspectos, anteriormente 

disciplinados, perderam sua função ecológica. 

A LPVN traz em suas injunções algumas disposições do antigo Código 

Florestal, de 1965, contudo, noutras, reduziu drasticamente, ou mesmo retirou a 

obrigação de preservar e proteger determinadas áreas, especialmente úmidas, 

anteriormente tuteladas no revogado Código Florestal. 

Abaixo foram relacionados alguns retrocessos legais introduzidos no 

ordenamento jurídico pátrio, por intermédio da LPVN. 

O primeiro aspecto se caracteriza pela exclusão das nascentes intermitentes 

das categorias de Áreas de Proteção Permanente, o que significa que tais nascentes 

estão mais vulneráveis à degradação ambiental pelas atividades antrópicas 

realizadas. 

O segundo ponto a ser explanado nesta pesquisa refere-se às acumulações 

naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, as quais 

deixaram de ter seu perímetro protegido como Área de Preservação Permanente. 

Referida alteração jurídica prejudica consideravelmente o ecossistema local, no 

momento em que desconsidera a primordial função que esse conjunto de águas 

pode ter nos serviços hídricos regionais e à biodiversidade local;  

Num terceiro momento, verificam-se alterações nos critérios para a 

preservação de topo de morro, que produzem significativos prejuízos ambientais, 
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uma vez que reduziram a área a ser protegida em morros, montes, montanhas e 

serras em todo o território nacional; 

O quarto aspecto refere-se ao estreitamento da faixa potencial de vegetação 

nativa a ser mantida ao longo dos cursos d’água. Antes, a faixa a ser preservada e 

restaurada nas margens de rios e riachos era definida a partir do nível máximo 

atingido no período de cheias. Com a edição da nova legislação ambiental a medida 

passou a ser realizada a partir do dito leito regular de cursos d’água, aferido fora do 

período de chuvas, fator que poderá deixar a vegetação nativa submersa, 

desprotegendo a faixa ciliar que margeia o curso d’água durante o período de 

cheias; 

Outro atraso ambiental significativo na LPVN caracteriza-se pela 

permissibilidade de regular atividades agropecuárias e silviculturais em trechos ao 

longo de cursos d`água ou em toda a extensão de topos de morro ou encostas 

íngremes, especificamente no que tange às intervenções já feitas nesses locais. 

Com fundamento nesta prerrogativa legal, a LPVN ratifica, convalida ações ilegais 

consumadas no passado, o que possibilita que a referida degradação seja 

perpetuada e mantida, refletindo significativos prejuízos aos ecossistemas do 

território. 

No mesmo sentido, a compensação de eliminação de mata nativa por meio da 

instituição de Reserva Legal, que, de acordo com a legislação anterior deveria ser 

realizada na mesma bacia hidrográfica, foi significativamente alterada. Em 

conformidade com a LPVN, referida compensação, agora pode se constituir por área 

nativa do mesmo bioma localizada em outra propriedade, numa micro bacia 

diferente, que pode situar-se inclusive em outro Estado da Federação. Tal 

modificação legal prejudica sobremaneira a manutenção e conservação da 

biodiversidade local e regional porque - diante dos altos preços de mercado de 

terras de algumas regiões brasileiras - os proprietários e possuidores de terras 

tendem a deslocar a RL para áreas menos valorizadas economicamente. 

Neste contexto, muitas são as incertezas acerca dos impactos ocasionados 

ao habitat humano e aos seres vivos decorrentes de tais alterações da legislação. 

Um aspecto consistente que os estudos recentes indicam é acerca da possibilidade 

de elevação do número de supressão da vegetação nativa no país. Ademais, 

algumas medidas judiciais que contestam a constitucionalidade de determinados 

itens da LPVN foram propostas e estão em análise no Superior Tribunal de Justiça 
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(STJ), o que pode manter o tema fértil em termos de discussões científicas e legais. 

Espera-se que o poder judiciário atente às recomendações técnicas estudadas e 

elaboradas pelos cientistas e pesquisadores até o presente momento. 

Ainda, com a finalidade de complementar este tópico, de modo 

exemplificativo, é importante destacar outras iniciativas legais propostas pelos 

Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tais como o Projeto de Lei 

154/2009, o qual dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande 

do Sul e o Código Estadual do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina, (Lei 

14.675/09).  

No que concerne especificamente ao código catarinense, o legislador reduziu 

substancialmente os níveis de proteção ambiental assegurados pela legislação 

federal vigente, o que pode ser exemplificado diante do tratamento normativo 

conferido aos institutos das matas ciliares mencionadas no Art. 114 da Lei 

14.675/0964, razão pela qual o referido diploma foi objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade pelo Procurador Geral da República e permanece sob judice. 

Na comparação da proteção da mata ciliar, a legislação federal determina para o 

curso d´água com menos de 10 (dez) metros de largura, a largura deve ter faixa 

marginal de proteção de 30 (trinta) metros. Já o Art. 114 do diploma catarinense, em 

situação similar, teria, para propriedades com até 50 (cinquenta) ha, 

especificamente, para os cursos de água que tenham de 05 (cinco) até 10 (dez) 

metros de largura, deve o proprietário ou possuidor da terra preservar uma faixa 

marginal de 10 (dez) metros. Ou seja, a metragem da mata ciliar reduziu 

drasticamente, de 30 (trinta) para 10 (dez) metros. Assim, conforme se depreende 

 
64 “Art. 114. São consideradas áreas de preservação permanente, pelo simples efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de cobertura vegetal situadas: I - ao longo dos rios ou de qualquer curso de 
água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: a) para propriedades 
com até 50 (cinquenta) ha: 1. 5 (cinco) metro para os cursos de água inferiores a 5 (cinco) metros de 
largura; 2. 10 (dez) metros para os cursos de água que tenham de 5(cinco) até 10 (dez) metros de 
largura; 3. 10 (dez) metros acrescidos de 50% (cinquenta por cento) da medida excedente a 10 (dez) 
metros, para cursos de água que tenham largura superior a 10 (dez) metros; b) para propriedades 
acima de 50 (cinquenta) ha; 1. 10 (dez) metros para os cursos de água que tenham até 10 (dez) 
metros de largura; e 2. 10 (dez) metros acrescidos de 50% (cinquenta por cento) da medida 
excedente a 10 (dez) metros, para cursos de água que tenham largura superior a 10 (dez) metros; II - 
em banhados de altitude, respeitando-se uma bordadura mínima de 10 (dez) metros a partir da área 
úmida; III - nas nascentes, qualquer que seja a sua situação topográfica, com largura mínima de 10 
(dez) metros, podendo ser esta alterada de acordo com critérios técnicos definidos pela EPAGRI e 
respeitando-se as áreas consolidadas; IV - no topo de morros e de montanha; V - em vegetação de 
restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; VI - nas bordas dos tabuleiros ou 
chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo; e VII - em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) 
metros, qualquer que seja a vegetação”. 
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desta aferição entre os regramentos estadual e federal, há um abrandamento em 

termos de proteção das áreas de preservação permanente (APP). 

Sob tais perspectivas, como resultados destes afrouxamentos legais, tais 

disposições refletem imediatamente inúmeros impactos socioambientais, tais como: 

a) a perda da biodiversidade local, diminuindo a quantidade das espécies de seres 

vivos no território; iii) causa prejuízos à economia pública mediante a necessidade 

de maior cuidado com a saúde pública da população, reduzindo a qualidade e a 

quantidade de vida dos seres vivos do Planeta; iv) promove o fomento da indústria 

farmacológica para tratar dos problemas ocasionados pela carência de adequados 

serviços públicos, tais como saúde e o saneamento básico;  v) mantém a vida num 

ambiente inóspito, com condições climáticas desfavoráveis à sobrevivência dos 

seres vivos no Planeta. 

Possivelmente, por esses motivos, alguns integrantes do poder soberano já 

vislumbram e previnem-se face à futura competição acerca da obtenção, 

apropriação do espaço, dos bens existentes além da Terra, senão vejamos: 

 
La perspectiva de um agotamento de las energias fósiles em um futuro 
próximo há movido a ciertos Estados a favorecer uma verdadeira carrera de 
apropiación des espacio extraterrestre. El 24 de noviembre de 2015, 
algunos días antes de la apertura da La COP 21, Barack Obama promulgo 
uma ley, la HR 2262, que autorizaba esta apropriación sin proceder uma 
revisión formal del estatuto jurídico de dicho espacio (LAVAL, 2017, p. 67). 

 

À luz do exposto neste tópico, ainda que de forma concisa, o que se pretende 

demonstrar é que a tutela ecológica não deveria permitir decréscimos legais, que 

resultam no retrocesso, no prejuízo da proteção ao meio ambiente e às vidas em 

todas as suas formas. Ou seja, não deveria haver uma flexibilização ou uma 

paralisação na aplicabilidade das normas fundamentais ambientais, tampouco 

sociais e culturais em nome do progresso econômico. 

Com efeito, é possível reconhecer a menção doutrinária, que repudiou ordens 

jurídicas que restringiram os direitos fundamentais dos cidadãos, expostas nas leis 

supramencionadas, conforme complementa Barroso (acerca do princípio do 

retrocesso): “por este princípio, que não é expresso, mas decorre do sistema 

jurídico-constitucional, entende-se que, se uma lei, ao regulamentar um 

mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao 

patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido” 

(BARROSO, 2001, p. 158). 
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Com base no que fora exposto neste tópico, ou seja, com fundamento nos 

retrocessos legislativos apresentados, é possível reconhecer que a LPVN e o 

Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, além de comprometerem o avanço 

da proteção ao meio ambiente e ao bem-estar individual e coletivo, favorecem o 

desenvolvimento do domínio econômico - especialmente do setor agrícola e 

pecuário - bem como violam os tratados e convenções internacionais incorporados 

ao ordenamento jurídico brasileiro. 

 Em tempos de rigorosas alterações climáticas que projetam o Brasil no 

cenário ambiental mundial, especialmente por conta das recentes queimadas (2019) 

da Floresta Amazônica - patrimônio nacional dotado de especial proteção jurídica 

nos termos do art. 225, § 4º, da CF88 -  favorecer a economia de mercado e reduzir 

as suas emissões de gases geradores do aquecimento global, especialmente do gás 

carbônico (CO2), reduzir a proteção das matas nativas e das áreas de preservação 

permanente resultam num evidente retrocesso socioambiental injustificável. 

 

 

4.5.2 Leis Trabalhistas: 

 

Conforme explanado nos tópicos anteriores, as premissas político-

teleológicas instituíram, além do aumento da produtividade laboral e do consumo 

excessivo, - a competitividade - como regra de mercado em substituição à 

concorrência, conforme exposto por Santos: 

 

Nos últimos cinco séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do 
capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. Agora, a 
competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é 
mais a velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma 
de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo 
custo, que vencer o outro, esmagando-o, para tomar seu lugar. Os últimos 
anos do século XX foram emblemáticos, porque neles se realizaram 
grandes concentrações, grandes fusões, tanto na órbita da produção como 
na das finanças e da informação (SANTOS, 2003, p. 23). 

 

Neste contexto, “a perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução 

negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos 

comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas” 

(SANTOS, 2003, p.10). Comportamentos que induzem às guerras corporativas 

internas e aos conflitos duradouros em nome da obtenção ou manutenção do 
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emprego, da renda e do lucro. “Essa guerra como norma justifica toda forma de 

apelo à força, a que assistimos em diversos países, um apelo não dissimulado, 

utilizado para dirimir os conflitos e consequências dessa ética da competitividade 

que caracteriza nosso tempo” (SANTOS, 2003, p. 23/24). 

Sob tal perspectiva, a sobrevivência está sempre sendo desafiada. Num 

mundo financeirizado, empresas, regiões e instituições são intimadas a competir e, 

diante das regras atuais da produção e dos imperativos atuais do consumo, a 

competitividade se torna também uma regra da convivência entre as pessoas. A 

necessidade de competir é, aliás, legitimada por uma ideologia largamente aceita e 

difundida, na medida em que a desobediência às suas regras implica perder 

posições e, até mesmo, desaparecer do cenário socioeconômico. Criam-se, deste 

modo, novos “valores” em todos os planos, uma nova “ética” pervasiva e operacional 

face aos mecanismos da globalização (SANTOS, 2003). 

Sob tais condições, a ausência de planejamento sistêmico governamental 

para o controle e direcionamento do crescimento regional tem gerado, ao longo dos 

anos, inúmeros transtornos aos habitantes dessas cidades, especialmente às 

classes menos favorecidas, que precisam viver em pontos isolados, muitas vezes 

marginalizados, longe do local de trabalho e com pouca ou nenhuma infraestrutura, 

tais como o acesso à saúde, à educação, segurança e mobilidade.  

Especialmente no que concerne à mobilidade por intermédio do transporte 

público nos centros urbanos, discorre o Papa Francisco: 

 
153. Nas cidades, a qualidade de vida está largamente relacionada com os 
transportes, que muitas vezes são causa de grandes tribulações para os 
habitantes. Nelas, circulam muitos carros utilizados por uma ou duas 
pessoas, pelo que o tráfico se torna intenso, eleva-se o nível de poluição, 
consomem-se enormes quantidades de energia não-renovável e torna-se 
necessário a construção de mais estradas e parques de estacionamento 
que prejudicam o tecido urbano. Muitos especialistas estão de acordo sobre 
a necessidade de dar prioridade ao transporte público. Mas é difícil que 
algumas medidas consideradas necessárias sejam pacificamente acolhidas 
pela sociedade, sem uma melhoria substancial do referido transporte, que, 
em muitas cidades, comporta um tratamento indigno das pessoas devido à 
superlotação, ao desconforto, ou à reduzida frequência dos serviços e à 
insegurança (FRANCISCO, 2015, p.48). 

 

Esta é uma era caracterizada por uma população aglomerada em áreas cada 

vez menores, sem acesso à condução pública, à água potável, rede de esgoto, luz, 

creches e escolas, razão pela qual cada vez mais as sociedades servem e se 
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subordinam às regras laborais impostas pelas grandes potências mundiais, senão 

vejamos: 

Dá-se, na realidade, também, uma certa militarização do trabalho, já que o 
critério do sucesso é a obediência às regras sugeridas pelas atividades 
hegemônicas, sem cuja utilização os agentes recalcitrantes acabam por ser 
deslocados. Se entendermos o território como um conjunto de 
equipamentos, de instituições, práticas e normas, que conjuntamente 
movem e são movidas pela sociedade, a agricultura científica, moderna e 
globalizada acaba por atribuir aos agricultores modernos a velha condição 
de servos da gleba. É atender a tais imperativos ou sair (SANTOS, 2003, p. 
44). 

 

Baseando-se nessas linhas argumentativas, a falta de planejamento e 

investimentos por parte do Estado nas necessidades eminentes das classes menos 

favorecidas, incluindo a ausência de disponibilidade do transporte público àqueles 

que vivem em comunidades, bairros e zonas rurais distantes dos centros 

significativos, impactam severamente a vida humana das pessoas que habitam 

esses territórios.  

Nessas áreas, o crescimento das necessidades humanas de sobrevivência e 

empregabilidade promovem maior consumo dos bens naturais e, por consequência, 

causam degradação ambiental principalmente nos meios físicos e biológicos, mas 

também no meio socioeconômico, que corresponde ao conjunto de atividades 

exercidas pelo homem, dentre elas a atividade laboral. 

Diante destas prerrogativas analíticas, como forma de dirimir tais conflitos, 

foram disciplinadas as matérias de competência do Direito do Trabalho, com o 

objetivo de amenizar, democratizar as relações de poder existentes no âmbito da 

dinâmica econômica empregatícia, na tentativa de diminuir a desigualdade 

econômica e jurídica existente entre empregador e empregado, entendido como 

hipossuficiente pela doutrina majoritária. 

Sabe-se que as relações trabalhistas foram marcadas por inúmeras 

manifestações e diversas conquistas históricas que foram refletidas na legislação em 

favor do trabalhador, tais como repouso semanal remunerado, décimo terceiro 

salário, férias e as horas in itinere, dentre outras. 

Neste contexto, com o intuito de regular as relações exercidas no ambiente do 

trabalho, os direitos do trabalhador foram dispostos e compilados em legislação 

própria - Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, denominada Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) - e também estão previstos na Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos, mais especificamente no art. 2365 e no art. 6º66 da Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil. 

A edição das normas de proteção ao trabalhador se deu, a uma, porque o 

trabalhador, parte inferiorizada da relação empregatícia, constantemente se depara 

com obstáculos e dificuldades para a plena efetivação do seu direito ao trabalho, e a 

duas, pelas díspares condições técnicas e financeiras existentes entre ele e seu 

empregador.  

No centro desses paradoxos, uma condição que aflige significativa parcela 

dos empregados, especialmente aqueles que residem nas áreas rurais, diz respeito 

à ausência ou ineficiência dos serviços públicos essenciais, inclusive no que tange 

ao transporte público coletivo, diante da precária condição em que tal serviço é 

prestado àqueles que residem em áreas distantes dos centros urbanos, como 

elucida o Papa Francisco: 

 

154. O reconhecimento da dignidade peculiar do ser humano contrasta 
frequentemente com a vida caótica que têm de fazer as pessoas nas 
nossas cidades. Mas isto não deveria levar a esquecer o estado de 
abandono e desleixo que sofrem também alguns habitantes das áreas 
rurais, onde não chegam os serviços essenciais e há trabalhadores 
reduzidos a situações de escravidão, sem direitos nem expectativas duma 
vida mais dignificante (FRANCISCO, 2015, p.49). 

 

Na seara trabalhista, de acordo com o que dispunha a CLT em relação às 

horas de deslocamento até o local de trabalho, o período dispensado pelo 

trabalhador no percurso não atendido por transporte público - era considerado como 

horas à disposição do empregador (horas in itinere - em latim significa horas na 

estrada ou itinerário), sendo remunerado como trabalho efetivo. Neste sentido, as 

horas in itinere constituíam obrigação de pagamento ao empregado pelo tempo 

despendido no deslocamento da sua casa até a empresa, quando instalada em local 

de difícil acesso ou não servida por transporte público, momento em que o veículo 

que conduzia os empregados ao trabalho deveria ser fornecido e custeado pelo 

empregador.  

 
65 Art. 23: Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e 
favoráveis ao trabalho e à proteção contra o desemprego. 
66 Art. 6º CF: São direitos sociais a educação, saúde, 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 nos termos desta Constituição. 
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Sabe-se que não é incomum um trabalhador percorrer 2 (duas) horas no 

tráfego - da sua residência até o local de trabalho. Nessas condições, quando a área 

não é abastecida por transporte público, em conformidade com a CLT, legislação 

revogada, a empresa fornecia o transporte aos empregados, computava e realizava 

o pagamento das horas dispensadas dentro do veículo como horas efetivamente 

trabalhadas. 

Ocorre que esse direito às horas in itínere dentre outros disciplinados na CLT 

foram suprimidos do ordenamento jurídico brasileiro pelo Congresso Nacional, ante 

a forte pressão dos empresários e empregadores ao reivindicarem a redução do 

rigor das normas laborais, a flexibilização67 dos direitos trabalhistas e a necessidade 

de um novo marco regulatório trabalhista para a sociedade brasileira. 

Com a publicação da nova Lei Trabalhista (Lei 13.467/2017), a necessidade 

do pagamento das horas in itinere pelo empregador foi excluída do ordenamento 

jurídico pátrio, o que representa um ponto do retrocesso no que condiz ao 

tratamento social, jurídico e econômico do trabalhador. Esta problemática atinge e 

repercute em diversas esferas do direito, da administração pública e do meio 

ambiente propriamente dito. 

No âmbito jurídico e social, se o trabalhador reside em áreas marginais é 

porque possivelmente não tem condições financeiras de habitar no centro ou 

próximo ao local de trabalho, razão pela qual, morando longe e sem acesso ao 

transporte público, não conseguirá manter-se no emprego ante os altos custos para 

manutenção exclusiva do transporte privado custeado pelo próprio empregado, 

causando-lhes significativos prejuízos. 

Em relação ao trabalhador que está em busca de uma oportunidade laboral - 

na hipótese de ele residir longe da sede do empregador - possivelmente esta 

condição o excluirá de várias possibilidades de emprego, uma vez que o 

empregador prefere diminuir custos e contratar pessoas que residam próximas ao 

local do trabalho. E neste caso, mais uma vez os fatores econômicos se sobrepõem 

aos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos. 

 
67 Flexibilização é o fenômeno de alteração do direito legislado pelo negociado, ou seja, diminuição 
do rigor da lei trabalhista para adequar o contrato de trabalho, via negociação coletiva, às realidades 
vividas pela empresa. Há um clamor, frequente, dos empresários para a forma da legislação 
trabalhista (CORREIA, 2019, p. 139), sob a alegação da necessidade de tais alterações para a 
manutenção dos atuais números e postos de trabalho. 
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Na esfera ambiental pontua-se que a nova legislação trabalhista brasileira, 

especificamente no que tange à disposição acerca das horas in itinere, não 

contempla os princípios socioambientais constitucionais, tampouco internaliza a 

tutela do bem jurídico ambiental, ignorando integralmente o desenvolvimento 

sustentável e integral dos territórios. Isto porque, na medida em que cada 

empregado, quando possível, transita com veículo próprio (nos locais 

desabastecidos por transporte público) até o local de prestação de serviços, não 

estará contribuindo para a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado. 

Além do tema pontualmente não considerar eventuais reflexos 

socioambientais, retrocede e camufla condições precárias de trabalho e 

deslocamento. Afinal, como um empregado desempenhará de forma satisfatória 

suas funções, se chega ao trabalho exausto fisicamente, sonolento ou desmotivado? 

Tais consequências escondem implicações futuras ao empregado, tanto na seara 

profissional, quanto na esfera pessoal, no momento em que os resultados desta 

ávida distorção legal atingem diretamente a saúde humana do indivíduo. 

Tais tendências flexíveis de natureza econômica e política deturpam a 

finalidade do trabalho como uma saudável e dignificante fonte de sobrevivência e de 

relação com os semelhantes. Como consequência, escancaram a preponderância 

da expropriação do trabalho humano, impactando na conformação social.  

Neste contexto, ainda que persista o desafio e o temor do desemprego, há a 

preeminente necessidade de uma mudança no conceito, concepção e finalidade do 

trabalho, inclusive nos países considerados mais desenvolvidos, conforme explana o 

Papa Francisco:  

 

125. Se procurarmos pensar quais possam ser as relações adequadas do 
ser humano com o mundo que o rodeia, surge a necessidade duma 
concepção correta do trabalho, porque, falando da relação do ser humano 
com as coisas, impões-nos a questão relativa ao sentido e finalidade da 
ação humana sobre a realidade. Não falamos apenas do trabalho manual 
ou do trabalho da terra, mas de qualquer atividade que implique alguma 
transformação do existente, desde a elaboração de um balanço social até 
ao projeto de um progresso tecnológico. Qualquer forma de trabalho 
pressupõe uma concepção sobre a relação que o ser humano pode ou deve 
estabelecer com o outro diverso de si mesmo (FRANCISCO, 2015, p. 97). 
 

 

Essa situação não atinge somente os trabalhadores menos qualificados, mas, 

inclusive, um considerável número de trabalhadores altamente qualificados, que 

disputam, cada vez de forma mais acirrada, os escassos e raros cargos públicos e 
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privados. Neste cenário, evidencia-se uma diminuição racionalizada das 

oportunidades, que são disputadas como troféus, especialmente nas corporações 

públicas e transnacionais. 

A necessidade de enxugamento e restrição dos postos de trabalho se dá em 

nome da maior lucratividade e como consequência da evolução tecnológica, 

favorecendo especialmente à extinção dos subempregos, num contexto global, 

dinâmico e cada vez mais flexível, tornando-se verdadeiros obstáculos enfrentados 

pelo trabalhador no presente e no futuro. Esse diagnóstico tem evidências negativas 

ao constatar o prolongamento das horas de trabalho, na extinção das horas in 

itinere, nas cruéis condições laborais em que são submetidos significativa parcela 

dos trabalhadores especialmente rurais - que vivem amedrontados, numa 

insegurança constante frente às flexibilizações e desregulamentações legais 

efetivadas pelo Estado, em benefício dos aspectos econômicos. 

Sob tais perspectivas, faz-se preeminente uma mudança de paradigma, para 

compreender que os custos humanos são também custos econômicos nesses 

casos. Renunciar o cuidado e o investimento com os trabalhadores para se obter 

receita superior imediata é um péssimo negócio para a sociedade humana a longo 

prazo. Afinal, é a própria sociedade que certamente arcará com prejuízos psíquicos, 

físicos e inclusive financeiros, decorrentes de eventuais tratamentos originados de 

tais situações, dentre outras consequências expostas pelo Papa Francisco:  

 
Não deixemos que as forças invisíveis do mercado regulem a economia, 
porque os seus efeitos sobre a sociedade e a natureza são danos 
inevitáveis. Se não há verdades objetivas nem princípios estáveis fora da 
satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, que 
limites pode haver para o tráfico de seres humanos, a criminalidade 
organizada, o narcotráfico, o comércio de diamantes ensanguentados e de 
peles de animais em vias de extinção? Não é a mesma lógica relativista a 
que justifica a compra de órgãos dos pobres com a finalidade de os vender 
ou utilizar para experimentação, ou o descarte de crianças porque não 
correspondem ao desejo de seus pais? (FRANCISCO, 2015, p. 39). 

 
 
Portanto, não se pode acreditar que a força da lei num estado de exceção 

permanente seja suficiente para evitar os atos (inclusive jurídicos) e 

comportamentos que afetam diretamente o modo de vida humano e o meio 

ambiente, pois “a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da 

crise ética, cultural e espiritual da modernidade; não se pode iludir-se de sanar a 
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nossa relação com a natureza e o meio ambiente, sem curar todas as relações 

humanas fundamentais” (FRANCISCO, 2015, p. 38). 

Nesta diretriz, parece que, revogar e excluir direitos que estavam 

anteriormente assegurados aos trabalhadores, em absoluto prejuízo ao contexto 

social e ambiental (como a poluição do ar pela emissão de gases de indústrias e 

automóveis, ilhas de calor, inversão térmica, efeito estufa, erosão, chuvas ácidas, 

enchentes e desmoronamentos, falta de áreas verdes, poluição sonora e visual), não 

pode permanecer sendo classificado ou justificado em prol do desenvolvimento 

econômico ou regional. 

 

 

4.5.3 Lei Anticorrupção: 

  

Ainda, para contribuir com o objeto desta pesquisa, seguem esclarecimentos 

sobre a instituição da Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013), que entrou em vigor no 

Brasil, em 29 de janeiro de 2014, a qual tem a pretensão de diminuir os atos de 

suborno e corrupção no país.  

Em que pesem as disposições anticorrupção não sejam um impacto negativo 

propriamente dito, uma vez que objetivam negociações cristalinas e legais, podem 

ser compreendidas como um reflexo do contexto colonial-moderno mercantilista, 

bem como da extrema relação energética e recursal entre homem e natureza.  

Neste contexto, a Lei Anticorrupção Brasileira ou a Lei da Empresa Limpa 

dispõe sobre a responsabilidade objetiva e administrativa civil das pessoas jurídicas 

pela prática de ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira. Referida 

legislação é aplicada às instituições que tenham sede, filial ou representação no 

Brasil, a qual não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou 

administradores ou qualquer pessoa física, autora, coautora ou partícipe do ato 

ilícito68. 

 
68 De acordo com a Lei 12.846/2013, são considerados atos lesivos: a) promover, oferecer ou dar, 
direta ou indiretamente a agente público ou a terceiro a ele relacionado; b) financiar, custear ou 
patrocinar de qualquer modo a prática de atos ilícitos; c) usar pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários do ato praticado (laranja); d) 
dificultar a investigação ou fiscalização dos agentes públicos; e) fraudar licitações ou contratos 
públicos; 
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É sabido que as pressões bem como os acontecimentos sociais, políticos, 

econômicos e filosóficos impulsionam o legislador na elaboração das leis. No que 

tange à conjuntura ambiental da Lei Anticorrupção - especialmente em relação aos 

atos de suborno - há ciência de que eles aumentam consideravelmente os riscos 

socioambientais, os custos dos negócios, geram concorrência desleal, aumentam a 

ineficiência dos serviços públicos, desmoralizam as instituições públicas e privadas e 

infringem os direitos fundamentais dos cidadãos. Como exemplos podem-se citar a 

permissibilidade do trabalho infantil, aviamentos ou formas de trabalho equiparados 

ao trabalho escravo como mecanismo de reduzir os custos da produtividade.  

Afora isso, a importância de tal previsão pode ser enaltecida, na medida em 

que os empreendimentos e projetos requerem processos lícitos e transparentes de 

licenciamento, implementação ou instauração e operação. Isto porque os 

procedimentos interligados ao suborno e à corrupção omitem e ignoram os 

verdadeiros impactos ambientais decorrentes de determinadas práticas, no instante 

em que camuflam acordos bilaterais, suprimem debates técnicos e profundos sobre 

a implantação de uma atividade econômica num determinado espaço geográfico. 

Esses ilegalismos, frutos da competição acirrada, distorcem 

pormenorizadamente as relações mercantis, sociais e ambientais em escala 

universal, haja vista a globalização mundial existente na atualidade, como esclarece 

Milton Santos: “decorrem daí a celebração dos egoísmos, o alastramento dos 

narcisismos, a banalização da guerra de todos contra todos, com a utilização de 

qualquer que seja o meio para obter o fim colimado, isto é, competir e, se possível, 

vencer. Daí a difusão, também generalizada, de outro subproduto da 

competitividade, isto é, a corrupção (SANTOS, 2003, p. 30). 

Internacionalmente, outros países também adotaram medidas com a 

finalidade de evitar atos de corrupção, como a UK Bribery Act69, em vigor no Reino 

Unido desde 2011, cuja lei aplica-se não só ao suborno de funcionários públicos, 

mas de qualquer pessoa física ou jurídica, do setor público ou privado. A UK Bribery 

Act prevê penalidades criminais, como multas ilimitadas às empresas, bem como 

multas ilimitadas cominada ou não com prisão de até 10 (dez) anos ao sujeito 

infrator. 

 
69 UK Bribery Act possui disposições que se aplicam tanto aos que subornam quanto aos que são 
subornados, e se aplicam também quando o suborno é feto direta ou indiretamente, como por 
exemplo por intermédio de terceiros. 
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 Nos Estados Unidos da América, desde 1997 fora implantado um instrumento 

de política externa - Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA) - que são disposições 

antissuborno que tornam ilegal o ato de corromper, oferecer, dar dinheiro ou 

qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente a funcionários públicos70 

estrangeiros com o objetivo de conseguir, manter negócios ou assegurar vantagem 

indevida. 

Essas normas de compliance71 dispostas no FCPA72 exigem que todo emissor 

de valores mobiliários mantenha livros e registros que reflitam as operações de 

maneira precisa e razoável, além de manter um sistema de domínio interno que seja 

suficiente para assegurar um sistema de controle sob os ativos da empresa. 

Ademais, o FCPA prevê penalidades cíveis e criminais à empresa, como 

multas e sanções administrativas, bem como aos infratores - pessoas físicas - como 

a aplicação da pena de multa cominada com prisão. 

Ao analisar a iniciativa explicitada na norma anticorrupção, num deslumbre 

inicial, sente-se a tendência de valorizá-las, admirá-las. Contudo, ao refletir 

pormenorizadamente sobre o tema, parece incabível a necessidade da existência de 

uma norma jurídica que explicite ou que torne ilegal o ato de corromper, por 

exemplo. Nesta tendência, ainda, são editados códigos de conduta moral, 

procedimentos nas relações interpessoais, no intuito de alterar uma realidade 

consentida pelos indivíduos e sociedades, na qual não se medem esforços e 

procedimentos para a obtenção das maiores e melhores vantagens econômicas. 

 
70 Para fins das Leis Anticorrupção e Antissuborno, funcionários públicos podem ser: a) diretores, 
funcionários, agentes ou representantes oficiais ou fiscais, incluindo dirigentes eleitos de qualquer 
entidade governamental no âmbito nacional, estadual, regional, municipal ou local; b) representantes 
de empresas públicas, bancos ou fundo de investimentos públicos, sociedades de economia mista, 
autarquias, agências reguladoras, fundações públicas ou que sejam controladas pelo governo de 
qualquer jurisdição; c) pessoas físicas agindo, ainda que temporariamente, de forma oficial para ou 
em nome de qualquer governo; d) candidatos a cargos políticos em qualquer nível, partidos políticos 
e seus representantes, bem como os políticos já eleitos; e) diretores, funcionários ou representantes 
oficiais de qualquer organização pública estrangeira ou internacional, tais como o Fundo Monetário 
Internacional – FMI, Organização das Nações Unidas - ONU, Organização Mundial da Saúde - OMS, 
Banco Mundial, entre outras. 
71 Em conformidade e atendimento ao art. 7º da Lei 12.846/2013, trata-se de um procedimento 
instaurado nas empresas para “mitigação de sanções administrativas em face da existência de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica” 
(art. 7º, VIII, Lei 12.846/13). 
 
72 Foreign Corrupt Pratices Act. 
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Mas, num sistema em que o estado de exceção é permanente, a vigência da 

norma anticorrupção não se parece suficiente para coibir os atos de suborno e 

corruptos, como esclarece o Papa Francisco: 

 

Dado que o direito por vezes se mostra insuficiente devido à corrupção, 
requer-se uma decisão política sob pressão da população. A sociedade, 
através de organismos não-governamentais e associações intermédias, 
deve forçar os governos a desenvolver normativas, procedimentos e 
controles mais rigorosos. Se os cidadãos não controlam o poder político - 
nacional, regional e municipal -, também não é possível combater os danos 
ambientais. Além disso, as legislações municipais podem ser mais eficazes 
se houver acordos entre populações vizinhas para sustentarem as mesmas 
políticas ambientais (FRANCISCO, 2015, p. 56). 

 

Sob tais perspectivas observa-se que o ciclo vicioso da plena produção e 

pleno consumo se torna uma prática incessante, perpétua e ilimitada, perquirida pela 

máquina governamental, pelos operários, gerentes, diretores, uma vez que - pela 

teoria da aparência - esses agentes representam a empresa, a instituição, o Estado. 

Nestes termos, perderam-se os parâmetros de boas práticas comerciais, os quais 

não são fortalecidos e garantidos por um ordenamento jurídico que publica leis e as 

mantém suspensas. Não há controle e fiscalização nos procedimentos públicos e 

privados. 

Assim, a oikonomia contemporânea, seja ela empresa, Estado, universidade 

ou indivíduo, aparece como um obstáculo à realização dos fins de cada um e do 

meio ambiente. Decorrem nestas instituições e entre elas a celebração de egoísmos, 

consensos multilaterais entre grupos econômicos, o alastramento dos narcisismos, a 

banalização da guerra de todos contra todos, o utilitarismo humano. Daí decorre a 

necessidade de combate e controle efetivo da corrupção, como esclarece Forrester: 

 

Em lugar dos supostos conflitos, joga-se aqui um único jogo, conduzido na 
verdade por vários, mas todos aliados em direção à mesma meta, dentro de 
uma mesma ideologia mantida em silêncio. Ele se desenvolve dentro de um 
mesmo clube, único e muito fechado. Nele, pode-se ganhar ou perder a 
partida, criar clãs, hierarquias, inventar regras inéditas, desfavoráveis para 
alguns, e até mesmo trapacear, colocar armadilhas ou ajudar-se 
mutuamente, promover querelas, no limite, até apunhalar-se, mas sempre 
entre si, e todos de acordo quanto à necessidade e bom fundamento do 
clube, número ínfimo de candidatos admitidos e sua própria 
preponderância. E também quanto à insignificância dos que não estão entre 
eles (FORRESTER, 1997, p. 123). 
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Nesse jogo de disputas econômicas, complementa a autora, os maiores 

grupos hegemônicos e as grandes potências mundiais apenas consideram 

relevantes as avaliações que culminam em ganhos financeiros, como se observa: 

 

Eles vivem num mundo sedutor, do qual têm uma visão excitante que, pela 
sua redução despótica, funciona. Funesto, este não deixa de ter um sentido 
para quem dele participa. Mas suas lógicas, sua inteligência determinada 
leva fatalmente ao desastre de sua hegemonia. Sejam quais forem suas 
demonstrações sabiamente hipócritas, sua potência é posta a seu próprio 
serviço, ou seja, a serviço daquela arrogância que o faz considerar bom 
para todos aquilo que lhe é rentável (FORRESTER, 1997, p. 51). 

 

Ora, não nos parece ser excessivo reiterar que a legislação que implica 

penalidades à prática de atos corruptos e/ou que permitam o suborno é mais uma 

das inúmeras consequências da prevalência da economia em face de todos os 

demais atributos e necessidades humanas. Ou seja, a legislação anticorrupção é 

outra forma inovadora de tentar combater o jogo econômico mundial que carece de 

quaisquer regras de moralidade e de visão acerca dos impactos que essa disputa 

globalizada causa ao meio ambiente e à humanidade, como elucida Milton Santos: 

 

De fato, para a maior parte da humanidade a globalização está se impondo 
como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se 
crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de 
vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam 
em todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se instalam e 
velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A 
mortalidade infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e da 
informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. 
Alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, como os 
egoísmos, os cinismos, a corrupção (SANTOS, 2003, p. 10). 
 

 

O Brasil está no 106º lugar no índice de percepção da corrupção (IPC), 

elaborado pela Organização Transparência Internacional, que avaliou a percepção 

de corrupção no setor público no ano de 2019. Tal classificação tem sido realizada, 

anualmente, em razão dos artifícios utilizados pelos mais diversos setores 

econômicos para a manutenção da competição em torno da maior rentabilidade. 

Mediante o exposto neste tópico, constata-se que práticas morais, laborais e 

negociais mundanas estão a cada dia mais ardilosas e aliadas às necessidades de 

perpetuação do poder e do acúmulo do capital. Nesse contexto, Bazzanella (2018), 

parafraseando Agamben reflete que “cabe o questionamento, senão a coragem do 

pensamento em torno das formas de vida que vêm, da comunidade que vêm” 
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(BAZZANELLA, 2018, p. 76), dos políticos, dos cientistas, dos ambientalistas que 

vêm. 

Tal abordagem é fundamental porque, “para melhor arregimentar, sujeitar, 

seja qual for o lado em que estejam os poderes, desvia-se o organismo humano do 

exercício árduo, visceral, perigoso do pensamento, a fim de melhor manobrar as 

massas” (FORRESTER, 1997, p. 71). Este preceito de tonalidade totalitária que 

impede a reflexão e estimula a paridade ideológica desloca o cidadão do seu lugar, 

perfazendo o mundo com uma similitude de homens normais. “A separação entre 

humanitário e político que se vive hoje é a fase extrema do descolamento entre os 

direitos do homem e os direitos do cidadão” (AGAMBEN, 2010, p. 130). 

Sob tais perspectivas é possível constatar que as atividades econômicas, 

sejam laborais individuais e/ou oriundas de empresas lucrativas, não proporcionam 

somente benefícios à sociedade de forma ampla e geral. O compartilhamento do 

sistema de produção e consumo representa um aprisionamento da plateia à redoma 

do sistema biopolítico que mantém a vida biológica e impede que o homem se 

coloque diante da vida em sua máxima potencialidade como vontade de poder 

(BAZZANELLA, 2015). 

Ademais, é possível constatar que as táticas, muitas vezes indetectáveis, 

impostas pelo sistema político-econômico, interferem nas relações socioambientais 

no momento em que penetram diretamente no indivíduo, como condição sine qua 

non para a existência humana. 

No âmbito dessa lógica de uma economia financeirizada que se auto reproduz 

e se concentra a partir da lógica do crédito, do endividamento e da respectiva 

remuneração do crédito, há ainda o desequilíbrio bioeconômico, que promove 

crimes ambientais intitulados como “desastres (naturais), deflagrando não só a 

escassez da água, a erosão do solo e o desequilíbrio da biodiversidade local, mas, 

também, resultando em impactos psíquicos que refletem diretamente na família, na 

comunidade religiosa, nas instituições públicas e privadas, nas classes sociais, no 

ambiente de trabalho, no contexto social de um país. Tal premissa causa imediatos 

reflexos ao ser humano, seja laborando em ambiente do trabalho hostil e 

competitivo, produzindo doenças como estresse, depressão, bipolaridade, síndrome 

do pânico, entre outras, bem como prejudicando relacionamentos familiares, 

comunitários e profissionais que são postos num segundo nível - atrás dos planos 

que geram renda e lucratividade. 
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Sob tal perspectiva, contrariando a visão aristotélica de felicidade constituída 

no compartilhamento do espaço público, como forma de qualificação da vida, a 

felicidade é atualmente perquirida pelos seres humanos, de forma individualizada, 

por intermédio de atividades mecânicas e aritméticas representadas pelo emprego, 

renda e pela expectativa da abundância de produtos e objetos ao consumo, 

ignorando-se integralmente os efeitos transversais oriundos desta prática. 

Neste cenário, o trabalho se torna o primordial objetivo humano, haja vista 

que possibilita maior produtividade, permite acréscimo na renda e propicia maiores 

opções de consumo à humanidade. Uma das maiores frustrações do ser humano é 

a ausência do domínio do emprego, que o desqualifica e exclui desta sociedade 

normatizada, trazendo consequências nefastas, como elucida Forrester: 

 

Os executivos podem sofrer tanto quanto os trabalhadores menos 
qualificados. É surpreendente descobrir a que ponto se pode perder 
rapidamente o pé e como a sociedade se torna severa, como não existe ou 
quase não existe mais recurso quando alguém fica desarmado! [leia-se 
desempregado]. Tudo vacila, aprisiona e se afasta ao mesmo tempo. Tudo se 
fragiliza, até mesmo a moradia. A rua se torna próxima. Poucas são as coisas 
que não têm o direito de se exercer contra quem não tem mais “meios”. 
Sobretudo, meios de ser poupados e em qualquer domínio” (FORRESTER, 
1997, p. 47). 

 

Com receio das consequências da ausência de emprego, dinheiro, crédito e 

respaldo junto ao mercado, “busca-se cotidianamente no campo em que se 

circunscreve a vida, segurança, e ao proceder deste modo, abre-se mão da 

liberdade de escolha, de fazer da vida uma obra de arte, que se afaste da 

reprodutibilidade massificada cotidianamente a que é submetida a vida dos 

indivíduos e das populações, das massas humanas tomadas como recursos a serem 

administrados” (BAZZANELLA, 2018, p.19). 

É preciso encontrar formas de resistir a este mecanismo e buscar uma 

solução, uma vez que “é fundamental viver a própria existência como algo de 

unitário e verdadeiro, mas também como um paradoxo: obedecer para subsistir e 

resistir para poder pensar o futuro” (SANTOS, 2003, p. 57). 

O desafio é resistir a essa estrutura arraigada que conduz a vida humana ao 

lucro como se tal fenômeno fosse natural ou intrínseco ao ser vivente. E sob tais 

perspectivas se está a cada dia regularizando-se mais e mais situações 

ambientalmente perigosas, como as precárias condições ecológicas de 
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sobrevivência já prenunciadas, as quais são tratadas como normais ou como se 

apenas fossem atingir a população vindoura, num futuro distante. 

Isto porque são notórios e inegáveis os resultados deste processo, uma vez 

que o desemprego assumiu um caráter crônico, o que tende a justificar ainda mais a 

submissão do ser humano ao trabalho, quando empregado, ainda que ausentes 

quaisquer pressupostos éticos. Condição que se assemelha à escravidão, 

diferenciando a sujeição voluntária de homens condicionados a perder a liberdade 

de vida, de escolhas da luta pela sobrevivência em nome da sobrevivência, pela vida 

nua. Assim é, porque o cativeiro do emprego causa menos humilhação ao indivíduo 

do que a liberdade ausente de remuneração.  

Forrester esclarece que, possivelmente não exista uma explicação nítida, 

única ao que se está vivendo, senão vejamos: 

 

Uma solução? Talvez não haja. Será que por isso não se deve tentar 
esclarecer aquilo que escandaliza e compreender o que está vivendo? 
Adquirir pelo menos essa dignidade? Segundo a opinião geral, infelizmente, 
não considerar certa a presença de uma solução, mas insistir em colocar o 
problema, é tido como blasfêmia, uma heresia, claramente imorais, insanas 
e sobretudo absurdas” (FORRESTER, 1997, p. 53). 

 

Em decorrência da carência reflexiva generalizada socialmente, são 

apresentadas “soluções falsas, apressadas, tantos problemas camuflados, negados, 

escondidos, tantas questões censuradas” (FORRESTER, 1997, p. 53), as quais 

originam momentos de apreensão denominados no senso comum de crises, “cujos 

efeitos são tão benéficos ao mercado: populações anestesiadas, tomadas pelo 

pânico; trabalhos, serviços obtidos por quase nada; governos submetidos a uma 

economia privada” (FORRESTER, 1997, p. 54). 

Nesse contexto das reiteradas “crises” é necessário problematizar, explicitar, 

avaliar, interpretar e clarear a realidade vivenciada, bem como se faz indispensável 

compreender que as práticas financeiras “mecanizadas”, realizadas pela sociedade 

contemporânea, ocasionam impactos socioambientais que afetam direta e 

integralmente a população. Atingem não apenas as condições biológicas da 

sociedade, mas agridem a psique, a dignidade humana - que não existem somente 

na medida em que é reconhecida pelo direito - mas nos destina ao dever de 

promovê-la e tutelá-la incondicionalmente. 
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Com base no exposto nesta pesquisa, evidencia-se que “o problema não é 

mudar a consciência das pessoas, mas o regime político, econômico e institucional 

de produção da verdade” (FOUCAULT, 2018, p. 54). Não se trata de censurar 

conteúdos ideológicos, mas sim, de retirar das instituições administradoras o poder 

que influencia e conduz a vida das pessoas e o meio ambiente em favor do lucro. 

Faz-se necessário romper o monopólio dos discursos ambientais e econômicos e 

desenvolver uma conscientização cívica direcionada para a ética, por meio da 

emancipação de conhecimentos que proporcionem concepções e práticas críticas 

como forma de contrapor à hegemonia biopolítica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir das leituras, reflexões e considerações desenvolvidas ao longo desta 

pesquisa, é possível considerar que a administração da vida se dá pela biopolítica e 

pelo biopoder. Um poder operacionalizador inerente à máquina governamental, 

associado e sustentado pelos interesses econômicos que se consolidam na 

sociedade por intermédio dos sistemas de normalização das massas humanas, 

cujas práticas reduzem a vida à sua condição biológica, por meio de cálculos, atos e 

decisões políticas, jurídicas e econômicas.   

Diante da reprodução hereditária desse modelo, ou seja, ante a repetição do 

padrão teológico-econômico transmitido de geração em geração, decorre a prática 

da racionalidade totalitária que vem acompanhada de um vazio fundamental, da 

alienação, da perdição da consciência frente aos problemas socioambientais pela 

sociedade humana ocidental na atualidade. 

Nos tempos mais remotos nossos ancestrais dedicavam parcela do tempo a 

Deus e aos seus desígnios, uma vez que, para algumas civilizações, as atividades 

divinas conduziam à salvação e à vida eterna.  

Atualmente, no mundo ocidental financeirizado, os indivíduos dedicam suas 

vidas ao pleno labor, à plena produtividade e ao pleno consumo. Com uma sensível 

diferença: antes da era moderna, o culto a Deus era realizado pelo patriarca junto de 

sua família, o que de certa forma unia aqueles seres íntimos e sua comunidade. 

Atualmente, o culto ao trabalho e ao acúmulo do capital segrega famílias, gera 

acirrada concorrência, medo da substituição, exclusões, vulnerabilidades e letargia 

frente aos problemas mundanos, tanto individuais quanto coletivos, uma vez que 

não há como levar os filhos, familiares ao ambiente laboral, tampouco há a 

divulgação e/ou o compartilhamento dos problemas coletivos ou a divisão dos lucros 

auferidos com a comunidade. 

Antunes, parafraseando o filósofo e humanista Henry David Thoreau73, 

considerado o pai do ecologismo moderno, sabiamente discorreu a seguinte 

passagem, bastante representativa e adequada às considerações finais desta  

pesquisa: 

Se alguém andar na mata por amor a ela, a metade de cada dia, ele está 
em perigo de ser encarado como um vadio, mas se ele passa o dia todo 

 
73 THOREAU, Henry David, Life without principle. Disponível em: http//thoreau.eserver.org/life1.htmle. 
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como especulador, destroçando a floresta e desmatando a terra antes da 
época própria, então ele é visto como um cidadão empreendedor. Como se 
uma cidade não tivesse interesse em suas florestas, além de derrubá-las 
(ANTUNES, 2018, p. 8).  

 

Mediante o contexto histórico, político, econômico, juridico e cultural 

apresentados - de uma existência voltada à acumulação e à expansão de bens e 

capital - é possível considerar que os seres humanos servem voluntariamente a um 

poder soberano que preceitua a perpetuação de um ciclo vicioso de produção e 

consumo como se fosse um fenômeno intrínseco ao ser humano, ou seja, natural. 

Em outros termos, a população age como se não pudesse haver outra alternativa, 

quando renuncia a todos os talentos e anseios vitais gratificantes para viver uma 

existência financeirizada, na qual se devoram e se depredam os bens naturais em 

prol do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico. Neste contexto, o ser 

humano torna-se um empresário, um investidor, proprietário e possível administrador 

de bens. 

O contemporâneo endeusamento do dinheiro é fruto do constante e 

ininterrupto culto consumerista. Seus asseclas catequizadores pregam uma falsa 

consciência a qual somos induzidos a pensar e agir, bem como sob a qual 

justificamos nossas decisões, escolhas e práticas voltadas à constante busca da 

riqueza material, da produtividade elevada aos limites dos bens humanos e naturais. 

Uma equivocada prerrogativa imposta aos indivíduos, que simplesmente acreditam 

que fazem escolhas autônomas, adequadas e comprometidas com o equilíbrio 

humano e ambiental.  

Contudo, “a promessa de que as técnicas contemporâneas pudessem 

melhorar a existência de todos cai por terra e o que se observa é a expansão 

acelerada do reino da escassez, atingindo as classes médias e criando mais pobres” 

(SANTOS, 2003, p. 58). De fato, são contabilizados a cada dia um número maior de 

pobres, desiguais, excluídos, muçulmanos, indigentes, desapropriados e refugiados. 

E, conjuntamente, em relação aos ecossistemas, são identificados maior escassez 

de água, da biodiversidade, mais disfunções climáticas, aumento das queimadas, 

crimes ambientais, retrocessos das normas socioambientais, a ausência da 

moralidade, da ética e o vácuo na política socioambiental. Custos decorrentes do 

desenvolvimento exclusivamente econômico. 

Sobre essa realidade, esclarece Santos: 
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As populações envolvidas no processo de exclusão assim fortalecido 
acabam por relacionar suas carências e vicissitudes ao conjunto de 
novidades que as atingem. Uma tomada de consciência torna-se possível 
ali mesmo onde o fenômeno da escassez é mais sensível. Por isso, a 
compreensão do que se está passando chega com clareza crescente aos 
pobres e aos países pobres, cada vez mais numerosos e carentes. Daí o 
repúdio às ideias e às práticas políticas que fundamentam o processo 
socioeconômico atual e a demanda, cada vez mais pressurosa de novas 
soluções. Estas não mais seriam centradas no dinheiro, como na atual fase 
da globalização, para encontrar no próprio homem a base e o motor da 
construção de um novo mundo (SANTOS, 2003, p. 58). 

 

Sob o pensamento de Santos, nos parece que a questão primordial é 

constatar a limítrofe simbiose da produtividade e consumo que acomete sociedade 

humana e os bens naturais e, então, desenvolver uma consciência crítica ao reincluir 

o homem e o meio ambiente como elementos do debate, resistindo à ordem cíclica 

financeirizada que acomete o futuro da humanidade. A descoberta individual pode 

ser considerada um salutar avanço pessoal, ainda que pareça um caminho difícil e 

penoso, à medida em que se encontram resistências circundantes inerentes ao 

sistema teológico-econômico. 

Em contrapartida, a Terra e suas reservas também encontram dificuldades 

extremas em manter-se estáveis, antes os intensos e extensos limites em que esse 

processo expõe nossa casa-mundo, como esclarece Frei Betto: 

 

“Até 1961 precisávamos apenas de 63% da Terra para atender nossas 
demandas. Com o aumento da população e do consumo, já em 1995 
necessitávamos de 97% da Terra. Em 1980 exigíamos 100,6% - a primeira 
sobrecarga da pegada ecológica planetária. Em 2005 já atingimos a cifra de 
1,4 do planeta. A seguir esse ritmo, os dados serão cada vez mais altos 
(BETTO, 2016, p. 53).  

  

Com base nesta constatação, é possível questionar: a população faz escolhas 

sensatas que priorizam as vontades e aptidões humanas ao longo da existência? E 

ainda: mediante tais escolhas, são realizadas ações genuínas em prol do ser 

humano e do meio ambiente ou as pessoas permanecem a contribuir 

cotidianamente ao aniquilamento da vida plena e ao extermínio dos bens naturais?  

Sob tais pressupostos, quando pensamos e consideramos essas questões de 

extrema gravidade, é preciso ponderar a urgência de se refletir individual e 

pessoalmente, evitando as sugestões normalizadas, pré-estabelecidas que 

alcançam resultados prontos na estrutura do sistema capitalista normalizador e da 

condução das vidas humanas.  
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Tal medida é indispensável para que haja uma reflexão voltada à condição 

limite vivenciada na sociedade dos indivíduos, a qual pode ser enfrentada mediante 

uma mutação filosófica do homem, capaz de atribuir um novo sentido à existência de 

cada pessoa e também dos ecossistemas. Isto porque não nos parece que a 

solução seja única e pontual, como por exemplo alterar o regime, as leis, as 

prioridades ambientais se não for possível modificar o axioma acerca do modo de 

vida humano contemporâneo.  

Faz-se indispensável novos conceitos e paradigmas, na qual o indivíduo deixa 

de ser um item supérfluo, um resíduo subordinado à máquina governamental e ao 

capital e passa a tomar uma dimensão prioritária, no sentido de valoração íntima de 

cada pessoa, dos bens naturais, do espaço compartilhado pela sociedade, dos 

problemas coletivos, reduzindo as fraturas sociais e impondo uma nova ética. E, 

ainda, assentando bases mais humanas, sociais e ambientais para uma nova 

sociedade, uma nova economia, um novo direito e um novo conceito de meio 

ambiente e de desenvolvimento regional. Tais reavaliações poderão permitir a 

implantação de um novo desenvolvimento integral, que considere os fatores 

econômicos, ambientais, sociais e políticos, que conduzam à realização de uma vida 

coletiva solidária, que valorize o homem e os bens públicos e difusos, especialmente 

a natureza. 

Sob tal reflexão, o homem e o meio em que habita devem redescobrir e 

integralizar-se a uma posição fundamental, digna no discurso político, momento em 

que os benefícios e malefícios decorrentes do progresso serão compensados e 

divididos mais equitativamente. Em outros termos, o fomento ao progresso 

econômico tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais, especialmente no 

que tange à divisão das populações humanas, quando sob os ricos recaem os 

benefícios das mudanças e aos pobres, em sua maioria, incidem os malefícios, os 

custos advindos do desenvolvimento exclusivamente econômico. Adotar padrões de 

produção, consumo e reprodução que protejam os direitos humanos fundamentais 

dos desiguais e as capacidades regenerativas da Terra fazem parte deste 

reposicionamento do conceito e das práticas inerentes ao desenvolvimento regional. 

Quando se realocam estas questões, muitos economistas subentendem que 

seria uma paralisação do progresso e do desenvolvimento. Não nos parece que tal 

posicionamento faça sentido, uma vez que, reduzir o ritmo de produção e consumo, 

pode dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento. Isto porque os 
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excessivos investimentos no consumo não estão sendo aptos a resolver os 

problemas urgentes da humanidade e dos ecossistemas.  

Ademais, não é suficiente conciliar o cuidado da natureza, a preservação do 

meio ambiente com o progresso, sob o discurso de um utópico desenvolvimento 

sustentável. Neste campo, os meios-termos são apenas um pequeno adiamento do 

problema eminente. Faz-se necessário e indispensável redefinir e reposicionar os 

critérios das práticas econômicas, o modo de vida da sociedade contemporânea. 

Isto porque, diante dos limites planetários, as bases da segurança global estão 

ameaçadas (Carta da Terra, 2000). 

 Ademais, num cenário de exceção, em que as medidas ambientais 

excepcionais estão se tornando práticas habituais, o crescimento econômico que 

não deixa um mundo mais sustentável e com melhores qualidades de vida à 

população, não pode ser considerado “desenvolvimento”. Sob esta premissa, muitas 

vezes a locução sobre o progresso sustentável torna-se um álibi e um meio de 

justificação que absorve e omite os custos ecológicos, sociais e culturais dentro da 

lógica da finança, reduzindo o conjunto, na maior parte dos casos, a uma série de 

ações imparciais e ilegítimas. 

É essa reflexão criteriosa sobre o desenvolvimento econômico, a situação 

humana e o habitat em que os homens estão inseridos que precisa ser realizada 

pelo poder soberano, pela máquina estatal, pela sociedade e pelos cidadãos, 

urgentemente. Não há como viver confortavelmente com significativa parcela da 

população brasileira, nas mais diversas regiões, sendo explorada e torturada 

juntamente nos seus espaços naturais e artificiais, às margens de um país “em 

desenvolvimento”. “Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um 

quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o 

que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o 

presente e o futuro” (SANTOS, 2003, p. 56). 

Nesta imprescindível reflexão acerca dos problemas atuais e vindouros, uma 

mudança estrutural precisa ser factível ante os imperativos financeirizados e 

imediatistas do sistema político-jurídico-econômico - os quais poderão ser 

compreendidos, desafiados e contraditados - almejando o alcance da política e de 

antídotos socioambientais estruturais duradouros. 

Sob tais premissas argumentativas inovadoras, uma nova paisagem social 

resultaria da superação do modelo atual das metas estatísticas econômicas e seria 
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substituída pela implementação de outro modelo-padrão, capaz de relegar os 

interesses financeiros e suplantar a satisfação das necessidades básicas e 

essenciais de uma vida humana digna, que assegure a efetividade dos direitos 

humanos fundamentais, proporcionando as mínimas condições para uma vida plena 

e feliz. 

Com base neste fundamento, é urgente o desafio contemporâneo de proteger 

a casa-mundo e unir a sociedade humana na preocupação e ação em prol de um 

desenvolvimento integral, que inclua os fatores humanos, ambientais, jurídicos e 

econômicos, bem como possibilite o desenvolvimento das potencialidades 

individuais dos povos, especialmente ocidentais. 

Além disso, o discurso socioambiental ausente da ética dificilmente será 

capaz de autolimitar o seu poder e os critérios econômicos apriorísticos que 

continuam a dominar o mundo. Neste contexto, sempre se deve recordar que a 

proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base nos cálculos 

financeiros, uma vez que o meio ambiente é um dos bens que os mecanismos 

mercantilistas não estão aptos a defender de forma equânime, adequada e 

equilibrada. 

Por tal razão, faz-se imprescindível e fundamental a implementação de uma 

nova consciência e de um diverso paradigma, com a articulação da linguagem pelos 

cidadãos, no intuito de desenvolver discursos com fundamento em uma ética 

suficiente à convivência social nos tempos atuais, evitando assim o sequestro da 

vida humana - da vida qualificada com saúde num ambiente sadio - pelo poder 

soberano e o capital - inibindo a usurpação das habilidades e das competências 

humanas. A existência deve estar comprometida com a vida plena, qualificada, com 

a preservação e potencialização dos recursos, do espaço público e do bem comum.  

Diante disso, o questionamento que surge após a conclusão desta pesquisa 

é: como é possível constatar significativa contradição, na qual o ser humano (um 

animal político dotado de linguagem) - perquirindo diuturnamente o domínio de 

posses e riquezas – precifica a própria vida por meio da convalidação dos atos do 

poder soberano, transferindo ao Estado o pleno domínio e a disposição da sua 

liberdade e da própria existência e de seus semelhantes? 

Esse fenômeno da subordinação sintomática da população ao sistema 

conduz à alienação social, bem como permite a ocorrência das decisões totalitárias, 

dos crimes arbitrários, os quais contaminam as bacias hidrográficas, permitem a 
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escassez da água, queda de barreiras de contenção de resíduos minerários, erosão 

do solo, o acréscimo dos venenos impingidos nos alimentos, organismos 

geneticamente modificados (transgênicos), destruição das reservas indígenas, 

poluição do ar, destruição de museus, óleo nos balneários que compõem o litoral 

nordestino e do sudeste do país, entre tantas outras situações e afrontas ao meio 

ambiente. Reprises que resultam indubitavelmente na perda da memória social e 

cultural de uma nação. 

Neste contexto, caso essa engrenagem sistêmica não seja paralisada, ou 

seja, na hipótese de as premissas financeiras permanecerem guiando a vida 

humana e todas as suas variáveis como o trabalho, os relacionamentos profissionais 

e interpessoais, a sociedade e o meio ambiente tendem a aprofundar seu 

adoecimento com a manutenção da mera vida nua, ausente de perspectivas de uma 

vida saudável, digna e plena, com contemplação e/ou com possibilidades de 

desenvolvimento humano e socioambiental, bem como das potencialidades 

individuais criativas. Isto porque uma vida plena e feliz depende mais da 

compreensão do que somos e fazemos ao desenvolvermos nossas aptidões do que 

daquilo que possuímos ou adquirimos ao longo de uma existência. “Nada faz mais 

feliz uma pessoa do que o sentimento que ela imprime à própria vida” (FREI BETTO, 

2016, p. 27). 

Assim, lança-se por intermédio dessas linhas a sugestão de renovar o diálogo 

sobre o modo de vida da população ocidental, bem como acerca das bases em que 

estamos edificando o futuro do Planeta. Precisamos de um debate que una os 

povos, indistintamente, porque o desafio ambiental que vivemos é fruto de 

paradigmas políticos, religiosos, éticos e econômicos. 

Por obviedade, faz-se imprescindível reconhecer o alcance restrito dos 

esforços que resultaram nestas linhas, cujo limite pode ser objeto de futuras 

pesquisas, seja da própria pesquisadora, seja de leitores motivados por tais 

perspectivas. 

Afinal, muito se discute atualmente acerca dos caminhos que conduzem à 

felicidade nesta existência. Vários autores, como Frei Betto, Leonardo Boff, Mário 

Sérgio Cortella, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé, se predispõem a debater o 

tema inclusive nos meios midiáticos, ante a constatação de uma sociedade pós-

moderna infeliz. Com o maior e mais absoluto respeito às alusões destes renomados 

escritores, como a felicidade está embutida em tudo o que fazemos e pensamos, 
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não nos parece possível compreendê-la e encontrá-la nos dias de hoje sem 

assimilar as origens e a trajetória do modo de vida da sociedade humana 

contemporânea, exposta nesta pesquisa. 

Neste sentido, cabe a última pergunta deste texto: todos querem mudança em 

relação às mazelas sociais e àquelas que envolvem o meio ambiente, e você, quer 

mudar? A verdadeira consciência do problema, objeto desta pesquisa - poderá ser 

fruto da reflexão, do diálogo e do encontro generoso e solidário entre as pessoas - 

para compreender que o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se de 

forma única, ou seja, conjuntamente. Não é possível evitar a degradação ambiental, 

se não prestarmos atenção às causas relacionadas à degradação humana e social, 

especialmente das populações mais frágeis do Planeta. Assim sendo, todo discurso 

ambiental, deve, indispensavelmente, integrar uma perspectiva social que 

compreenda os dessemelhantes neste contexto. 

Neste sentido, não nos parece adequado buscar um remédio pontual e 

distinto para cada questão socioambiental de forma individualizada, mas sim, faz-se 

necessário compreender as origens, os fundamentos, as profundas raízes dos 

problemas que acometem o sistema socioambiental, conectando as questões 

humanas, sociais, culturais e ecológicas, pois, se a sociedade humana não 

reconhece a importância do pobre, do deficiente, do desigual, dificilmente 

conseguirá compreender as vicissitudes da natureza, uma vez há intensa 

conectividade entre elas.  

Diante do exposto, faz-se também importante esclarecer que a conclusão 

desta pesquisa não é no sentido de paralisar o progresso econômico e com ele a 

melhora da renda e das condições financeiras da significativa parcela da população. 

O escopo deste estudo é avaliar as premissas em que o atual modo de vida está 

sedimentado, bem como refletir sobre a redução do ritmo de produção e consumo, 

para dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento: um 

desenvolvimento integral. Trata-se de uma redefinição dos critérios em que se 

fundamentam o desenvolvimento econômico, cujo conceito se amplia única e 

exclusivamente em função do lucro, como se a fome e a miséria fossem amenizadas 

pelas regras e crescimento do mercado. Este inovador desenvolvimento regional 

deve, indispensavelmente, ponderar os impactos negativos e impulsionar as 

consequências positivas para o ser humano e o meio ambiente, focando num mundo 
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melhor e numa qualidade de vida integralmente superior aos povos em sua 

totalidade. 

Sob estas constatações e compreendendo a conexão e a dependência do ser 

humano ao Planeta, não espere ter um problema irreversível nos pulmões para 

entender o quão importante são os bens naturais, a solidariedade, a necessidade de 

pensar e agir em benefício da coletividade, ainda que talvez tal ação não seja a mais 

benéfica exclusivamente a você. Ou, em outras palavras, não permita que somente 

após a remissão de uma grave doença pulmonar, por exemplo, você reveja em que 

fundamentos, em que bases está fundamentada e vem sendo conduzida a sua vida 

nesta existência. 

O trabalho, o capital ou os lucros auferidos ao longo de uma vida produtiva, 

em sua pluralidade de possibilidades, não são capazes de adquirir o acesso ao ar 

puro, o sol ameno ou o prazer ao deslumbrar-se com uma área verde, fresca e que 

contenha o canto dos pássaros. 

As premissas financeiras não são o alicerce de uma vida exercida em meio 

aos talentos genuínos e plenos. Possivelmente, o capital também não conseguirá 

salvar uma vida em penúria que precisa de um órgão vital, por conta da ausência de 

cautelas, boas práticas com o meio ambiente. Nem desta progênie, menos ainda 

das gerações vindouras, independente da raça, cor, credo ou classe social e 

financeira. 

É imprescindível a audácia, o entusiasmo do pensamento sobre o destino das 

vidas. Destas vidas, das nossas vidas, não sendo mais possível protelar ou restringir 

o pensamento às vidas que vêm. É preciso ser imediato, uma vez que o problema 

humano e ambiental é iminente. A população sobrevive repetindo atos mecânicos e 

impensados com fins exclusivamente financeiros, enquanto a vida transcorre 

ausente de qualquer incentivo quanto às aptidões, anseios ou ainda, quanto ao 

desenvolvimento das potencialidades vitais individuais. 

Neste texto está o reconhecimento da situação socioambiental atual e o 

propósito de refletir sobre as possíveis e viáveis soluções às ideologias daqueles 

que defendem o desenvolvimento econômico ilimitado, constatando que os 

problemas ecológicos não se resolverão com a implementação de capital e novas 

técnicas, novas tecnologias. O discurso que defende o infinito desenvolvimento 

somente difunde o ódio entre os povos e as guerras. É necessário relembrar a nossa 

descendência e os refugiados.  A propósito, imperioso também enfatizar a 
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necessidade de uma sociedade heterogênea, que respeite as diferenças políticas, 

religiosas, sociais e culturais. 

Afinal, a vida humana não pode manter-se utilitária, vida nua, controlada, 

sequestrada pelo capital e matável. A vitalidade plena é exercida por intermédio de 

práticas das competências individuais, dos gostos, das vontades e da realização das 

capacidades, independente das predileções das massas, do governo, na 

normatização e da bonança. É preciso se questionar sobre a arte da vida, desta vida 

e das próximas existências neste Planeta. 

Repensar as premissas econômicas adotadas desde os primórdios da 

modernidade ocidental é refletir diretamente as consequências socioambientais 

vivenciadas pela sociedade, pelo ser humano, na contemporaneidade. Isto porque a 

humanidade abdica de todos os seus valores, sonhos e anseios em prol do acúmulo 

material, do conforto e dos bens patrimoniais. Em contrapartida, dá em forma de 

pagamento o preço de manter-se vivo em condições humilhantes de dominação, 

fiscalização e controle contínuo, permitindo a captura dos pensamentos, dos atos 

vitais, a degradação da sua casa-mundo e a mutilação ou a morte de uma vida 

plena. O direito ao pensamento crítico é absolutamente inerente ao ser humano. 

Nada nos parece ser mais constrangedor e agressivo do que ser usurpado da 

possibilidade de pensar e refletir sozinho. 

Assim, contrariando as premissas econômico-teleológicas expostas nesta 

pesquisa, o resultado do excesso de produtividade é o acúmulo do capital e não 

uma vida plena, contemplativa e feliz. Neste contexto, morrer em meio à riqueza, 

aos bens materiais e à bonança - carente de qualquer progresso pessoal ou 

desenvolvimento dos talentos individuais - transluz um caminho que leva à 

insensatez e não ao descanso eterno. 
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