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A RELAÇÃO HOMEM. MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DO DIREITO AMBIENTAL 

res políticos estatais. 
No Brasil, na década de 70, o Estado e a sociedade civil figuraram 

como os dois atores do movimento ambientalista, um movimento bis setorial 
com objetivos complementares e contraditórios ao mesmo tempo. Nos anos 
80, o movimento ambientalista passou a ser um movimento multissetorial, 
com a participação de diversos atores de vários setores da sociedade, bem 
como empresas multinacionais, organizações não-governamentais, a socie
dade civil e até mesmo o próprio Estado. 

A década de 90 foi importante para o ambientalismo brasileiro, 
pois até então este era um movimento que se preocupava com os problemas 
ecológicos, mas não os vinculava com a questão do desenvolvimento 
socioeconômico. Outro fator que ajudou na emergência do movimento 
ambiental ligado ao desenvolvimento socioeconômico foi a aceitação do 
conceito de desenvolvimento sustentável, expresso no Relatório Brundtland5, 

de 1988. (MONTIBELLER-FILHO, 2001). 
Segundo Castells (1999, p. 143), os tipos de movimentos 

ambientalistas existentes e atuantes são: a) preservação da natureza (Gru
po dos Dez, EUA); b) defesa do próprio espaço (Não no meu Quintal); c) 
Contracultura. Ecologia profunda (Earth first! Ecofeminismo); d) Save the 
planet (Greenpeace); e) "Política verde" (Die GrÜnen). 

Ainda para este autor (p. 161-165): 

Boa parte do sucesso do movimento ambientalista deve-se ao fato de que, 

mais do que qualquer outra força social, ele tem demonstrado notável capaci

dade de adaptação às condições de comunicação e mobilização apresentadas 

pelo novo paradigma tecnológico. Embora boa parte do movimento dependa 

de organizações de base, suas ações ocorrem em razão de eventos que sejam 

5 Relatório Brundtland - "Nosso futuro Comum", produzido pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, em 1987. Este relatório promulgou o conceito de Desenvolvi
mento Sustentável que atenda às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das 
gerações futuras. A partir da definição de desenvolvimento sustentável pelo Relatório Brundtland, 
de 1987, pode-se perceber que tal conceito não diz respeito apenas ao impacto da atividade 
econômica no meio ambiente. Desenvolvimento sustentável se refere principalmente às conse
qüências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto 
futura. Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade formam o tripé básico no 
qual se apóia a idéia de desenvolvimento sustentável. A aplicação do conceito à realidade requer, 
no entanto, uma série de medidas tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada, 
assim como exige um consenso internacional. É preciso frisar ainda a participação de movimen
tos sociais, constituídos principalmente na forma de ONGs (Organizações Não-Governamen
tais), na busca por melhores condições de vida associadas à preservação do meio ambiente e a uma 
condução da economia adequada a tais exigências (DI PASQUALE, 2002). 
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gradando ainda mais o meio ambiente. Isso possibilita que o ser humano 
acumule cada vez mais recursos naturais e converta esses produtos retira
dos da natureza em capital. 

Foi com a Revolução Industrial, no século XVIII, que o processo 
de degradação da natureza se intensificou, quando a atividade produtiva 
ganhou maior dimensão, e também devido às descobertas científicas e 
tecnológicas no século XIX, que proporcionaram ao homem possibilidades 
mais amplas de exploração da natureza (CARVALHO, 2003). 

Diante desses acontecimentos, o homem passou a agir como se 
fosse dono da natureza e pudesse se apropriar dela. Não se pode, contudo, 
culpar a tecnologia por gerar a crise ambiental, pois o causador da crise é o 
modo como a tecnologia é utilizada pelo homem. 

Analisar o significado da expressão meio ambiente não é tarefa 
fácil, uma vez que, para alguns autores, esta expressão é pleonástica, pois 
os dois termos significam a mesma coisa, ou seja, que na palavra "ambien
te" está inserida a idéia de "meio". 

Para outros, como Milaré (2002), o meio ambiente pertence a 
uma daquelas categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído do que 
definível, em virtude da riqueza e complexidade que encerra. 

Para Oliveira e Guimarães (2004, p. 27): 

A interação e interdependência do meio ambiente, portanto, pressupõem 

superar o paradigma de dominação que sempre caracterizou as relações entre 

o homem e o meio ambiente, levando-nos a uma re(significação) que 

potencialize a ética da alteridade, com ênfase em valores fundamentais. Este 

novo modelo de organização planetária deve ter como alicerce a responsabi

lidade, o cuidado e o respeito do homem para consigo mesmo, para com o 

próximo, para com as outras espécies e, até mesmo, para com os componen

tes abióticos que constituem a biosfera. 

Portanto, não é possível conceituar o meio ambiente fora de uma 
visão de cunho antropocêntrico, pois a proteção jurídica daquele bem de
pende da ação humana. 

Torna-se necessário, contudo, superar aquele modelo 
antropocêntrico e constituir um novo paradigma, no qual o homem faça 
parte da natureza. Assim, registra-se um outro conceito, sobre o qual Coimbra, 
citado por Milaré (2004, p. 79), sustenta que "meio ambiente é o conjunto de 
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