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EDITORIAL DOSSIÊ QUESTÕES AMBIENTAIS:  

 

 A Revista Sociologia Jurídica, firme no seu propósito de fomentar 

discussões de grande relevância nos estudos sociojurídicos, recepcionou artigos 

para esse número temático intitulado de Dossiê Questões Ambientais. O 

presente dossiê, como se verá adiante, reforça a raiz interdisciplinar na qual se 

assenta a proposta da revista e inclusive, revela o quanto referida base 

interdisciplinar é especialmente importante para tratar de problemas complexos 

como as questões ambientais.  

As questões ambientais, que dão nome essa edição, parecem a alguns uma 

terminologia que não se relacionada a nenhuma realidade palpável, alguns 

encaram como um termo tão aberto que simplesmente decidem por ignorar toda a 

complexidade que se apresenta. Outros, percebendo sua emergência, que há muito 

se anuncia, desenvolvem estudos de alta relevância para busca das soluções aos 

problemas ambientais.  

Como apontou Giddens1:  

 
Os modos de vida produzidos pela modernidade nos 
desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de 
uma maneira que não tem precedentes. Tanto em sua 
extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as 
transformações envolvidas na modernidade são mais profundas 
que a maioria dos tipos de mudança característicos dos períodos 
precedentes. 

 

Assim, diante de transformações tão cruciais para a história humana, a 

ciência deve tomar seu lugar à dianteira na busca por soluções. Por isso, o convite à 

submissão de artigos destacou o objetivo de reflexão em torno dos aspectos que 

rodeiam as relações humano e natureza, em especial, diante das consequências da 

modernidade. 

No primeiro artigo que compõe este dossiê, José Luiz Armorim Ribas 

Filho, adentra em discussão atinente à fragilização da legislação ambiental durante 

período em que se encontrava como Ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo 

Salles. A análise utiliza como recorte a controvérsia que envolve a aplicação do 

Código Florestal ao bioma Mata Atlântica documentada em despacho e fala do 

então Ministro do Meio Ambiente. Por meio da análise bibliográfica de Florestan 

Fernandes, em especial, pelo conceito de modo autocrático-burguês de 

transformação capitalista, o autor buscou elementos para interpretação sociológica 

do Direito, em especial, da maneira como o Direito pode ser utilizado para reforçar 

 
1 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991, p. 10 
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estruturas e propor mudanças que atendam aos interesses de uma determinada 

dinâmica social. Para o autor, a formalização de atos ministeriais que 

determinavam a aplicação do Código Florestal ao bioma Mata Atlântica revela, 

justamente, uma maneira de promover transformações para atender uma 

dinâmica social específica.   

No segundo artigo, Marlene de Paula Pereira apresenta a realidade de 

agricultores familiares da região da zona da mata mineira. A autora realiza 

levantamento de dados de autuações ambientais aplicadas em face de agricultores 

familiares e demonstra a dificuldade enfrentada por essas pessoas tanto na 

adequação da sua atividade aos regramentos legais quanto para sua defesa nos 

processos administrativos e judiciais em que são envolvidos. A autora faz a análise 

dessa realidade a partir da perspectiva de Bordieu quanto ao poder do simbólico 

do Direito, apontando que há falhas estruturais nas garantias a esses agricultores, 

em condição de vulnerabilidade, o que de maneira que os faz se enquadrarem 

como súditos do Direito.  

Em seguida, Paulo Henrique Miotto Donadeli promove análise em torno 

de tema de discussão da doutrina do Direito Administrativo e Direito Ambiental, 

qual seja, acerca da possibilidade de utilização do instituto do tombamento para 

preservação do meio ambiente cultural. Segundo o autor, para além dos 

instrumentos jurídicos, como do tombamento, é necessário que se promova efetivo 

processo de educação ambiental em torno dos bens ambientais. Apenas por meio 

do reconhecimento da sociedade da importância dos elementos que compõem o 

meio ambiente cultural, criando-se um padrão de comportamento voltado à 

conservação, é que se garantirá a preservação do meio ambiente cultural.  

Encerrando o dossiê, Vanessa Aguiar Figueiredo, utilizando como base a 

teoria da complexidade, desenvolvida por Edgar Morin, bem como a racionalidade 

ambiental de Enrique Leff, realiza interessante trabalho analítico. Alicerçada no 

fato de que é preciso ultrapassar o pensamento mecanicista para tratar das 

questões ambientais, a autora propõe que a educação ambiental é ferramenta de 

efetivação do Estado Socioambiental. Na visão da autora, a educação ambiental 

propicia aprendizado aprofundado, ao permitir compreender uma visão crítica e 

reflexiva em torno da complexidade da crise ambiental.  

Como é possível observar por essa breve descrição, os artigos que compõem 

essa edição demonstram a verdadeira vastidão de aspectos em torno dos quais é 

possível se tratar das questões. Além disso, parece-nos claro que o tratamento 

interdisciplinar garante possibilidade de se atingir a complexidade que o tema 

evidencia. 

Desejamos uma leitura agradável e enriquecedora.  

Daiane Mardegan – Editora do Dossiê Questões Ambientais 
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PASSANDO A BOIADA: O MODO AUTOCRÁTICO DE CONDUÇÃO DA POLÍTICA 

AMBIENTAL 

 
Moving the cattle: the autocratic way of making the environmental policies 

José Luiz Amorim Ribas Filho – Mestrando em Teoria do Estado e Direito 
Constitucional pelo Programa de Pós-graduação da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, graduado em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 
 
Resumo: Este trabalho pretende realizar uma análise qualitativa da política 
ambiental de Ricardo Salles tomando como objeto a controvérsia em torno da 
aplicação do Código Florestal (lei nº 12.651/2012) ao bioma Mata Atlântica, 
expressa no despacho nº 4.410/2020 e detalhada na divulgação da fala do Ministro 
na reunião ministerial de 22/04/2020. Por meio da metodologia sociológica de 
Florestan Fernandes, analisa-se o caso através do conjunto de observações feitas 
pelo sociólogo sobre a formação do capitalismo brasileiro.  
 
Palavras-chave: Política Ambiental; Código Florestal; Florestan Fernandes; 
autocracia burguesa;  
 
Abstract: This paper intends to accomplish a qualitative analysis of the 
environmental policy of Ricardo Salles, taking as for its object the controversy 
surrounding the application of the Forest Code (legislation nº 12.651/2012) to the 
Mata Atlântica biome, expressed in the executive order nº 4.410/2020 and detailed 
in the disclosure of theMinister's speech at the ministerial meeting of 22/04/2020. 
Through the sociological methodology of Florestan Fernandes, it analyzes the case 
by set of observations made by the sociologist about the formation of Brazil’s 
capitalism. 
 
Keywords: Environmental policies; Forest Code; Florestan Fernandes; bourgeois 
autocracy. 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. A sociologia de Florestan Fernandes: o modelo 
autocrático-burguês de transformação capitalista; 3. 3. Passando a boiada: o modo 
autocrático de condução da política ambiental; 4. Considerações Finais; 5. 
Referências. 
 

1. Introdução 

 No contexto da pandemia de COVID-19, em reunião ministerial de 22 de 

abril de 2020 – cujo conteúdo tornou-se público em razão da apuração, no 

inquérito 4.831/DF de eventual interferência do Presidente da República na 

Polícia Federal – o Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles fez um discurso em 

prol da desregulamentação da matéria ambiental no âmbito infralegal, convocando 

os demais ministros a também aproveitarem o desvio de atenção da mídia, então 
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ocupada em noticiar os fatos relativos à pandemia de.2 A fala ficou conhecida pela 

expressão “passar a boiada”, e merece ser integralmente reproduzida abaixo pela 

importância de todo o seu teor: 

 
“nós temos a possibilidade, nesse momento em que a atenção da 
imprensa está voltada quase exclusivamente para o COVID, (…) a 
oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um 
pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais 
de desregulamentação e simplificação, todas as reformas que o 
mundo inteiro – nessas viagens que se referiu o Onix [então 
Ministro da Cidadania] –  certamente cobrou dele, cobrou do 
Paulo [Ministro da Economia, Paulo Guedes], cobrou da Teresa 
[então Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa 
Cristina], cobrou do Tarcísio [Ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas], cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, 
da previsibilidade, da simplificação, grande parte dessa matéria se 
dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive 
o de Meio Ambiente, e que são muito difíceis – nesse aspecto o de 
Meio Ambiente é o mais difícil – de passar mudança infralegal em 
termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a 
gente faz é pau (sic) no judiciário no dia seguinte. Então, para isso, 
precisa de ter um esforço nosso enquanto estamos nesse 
momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, 
porque só fala de COVID, e ir passando a boiada, ir mudando todo 
o regramento, ir simplificando normas, de IPHAN, de Ministério da 
Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, 
Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar de 
baciada (sic) a simplificação regulatória que nós precisamos, em 
todos os aspectos, e deixar a AGU de stand-by para cada pau (sic) 
que tiver, e vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma 
medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a 
simplificação da Lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal 
e hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações 
judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. 
Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU 
preparada para cada linha que a gente avança… tem uma lista 
enorme, em todos os Ministérios que têm papel regulatório para 
simplificar. Não precisamos de Congresso, porque coisa que 
precisa de Congresso também, nesse fuzuê (sic) que tá (sic) aí, nós 
não vamos conseguir aprovar. Agora, tem um monte de coisa que 
é só parecer, caneta, parecer, caneta. Sem parecer também não 
tem caneta, porque dar a canetada sem parecer é cana. Então, isso 
aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer e, 
enfim, essa é uma questão importante que estava aí nos slides, 
Braga Netto (Ministro-Chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga 
Netto), exatamente(...)”3 

 
2 ALESSI, Gil. “Salles vê ‘oportunidade’ com coronavírus para ‘passar de boiada’ desregulação da 
proteção ao meio ambiente”. El País, 22 mai. 2020. Disponível em 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-coronavirus-para-
passar-de-boiada-desregulacao-da-protecao-ao-meio-ambiente.html> Acesso em 11 mar. 2021. 
3 A íntegra do vídeo da fala de Ricardo Salles pode ser consultada em 
<https://www.youtube.com/watch?v=BWDemNNMbeU> Acesso em 11 mar. 2021. 
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 No presente trabalho, pretende-se realizar uma análise qualitativa da 

condução da política ambiental do Ministro Ricardo Salles, especialmente das 

questões relativas à aplicação do Código Florestal às áreas de Mata Atlântica, 

mencionada na aludida reunião em termos de uma “simplificação da Lei da Mata 

Atlântica”. Tal questão veio a ser judicializada perante o STF por meio da ADI 

6.446/DF, proposta pela Presidência da República, visando ratificar na jurisdição 

constitucional a “canetada” que o Ministro do Meio Ambiente realizara pelo 

despacho nº 4.410/2020. 

 Para tanto, será feita uma apresentação geral da interpretação sociológica 

de Florestan Fernandes a respeito da formação do capitalismo brasileiro. A partir 

desta apresentação geral, alguns elementos metodológicos serão selecionados para 

serem aplicados no escopo do presente trabalho, dentre os quais: i) a noção de 

ordem social competitiva, de caráter limitado; ii) a condição estrutural de 

dependência econômica, enquanto fundamento da baixa industrialização; iii) o 

caráter utópico do princípio democrático burguês; iv) a abertura jurídica 

autocrática, voltada para a modernização conservadora.  

 Como Florestan não dedicou seus estudos à problemática especificamente 

jurídica ou política, sua “importação” para este estudo utilizará a confrontação de 

suas ideias com as teses de Niklas Luhmann enquanto elemento de apoio 

metodológico. Assim, será possível situar o pensamento de Florestan em 

problemáticas correntes do campo jurídico e político, expandindo o potencial 

analítico de sua sociologia diferencial. 

 
2. A sociologia de Florestan Fernandes: o modelo autocrático-burguês de 
transformação capitalista 
 

 O “modelo autocrático-burguês de transformação capitalista”, é o conceito 

formulado em “A Revolução Burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 

sociológica”4, obra publicada originalmente em 1975. Desde de “Fundamentos 

empíricos da explicação sociológica”5, era possível perceber que Florestan 

Fernandes abraçava criticamente as teses funcionalistas, reconhecendo em Marx 

papel fundamental na análise estrutural das sociedades capitalistas. A associação 

entre análises próprias da sociologia funcionalista e a perspectiva estrutural 

marxista (sobretudo pela reflexão marxista a respeito da dependência) dá o tom de 

“A Revolução Burguesa no Brasil (…)”. Mais tarde, em 1979, quando foi publicado 

“Apontamentos sobre a teoria do autoritarismo”6, esta associação encontra-se mais 

 
4 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª ed. 
São Paulo: Contracorrente, 2020. 
5 FERNANDES, Florestan. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Nacional, 1972 [1959]. 
6 FERNANDES, Florestan. Apontamentos sobre a “teoria do autoritarismo”. São Paulo: Expressão 
Popular, 2019 [1979]. 
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madura, a ponto de o pensamento de Florestan deslocar-se diretamente à 

problemática entre estrutura e história. 

 O resultado alcançado neste conjunto de textos se dá sobretudo pela 

formulação da já mencionada noção de “modelo autocrático-burguês de 

transformação capitalista”. Embora tenha sido pensado no contexto da ditadura 

empresarial-militar, sua aplicação é mais ampla. Através dele, Florestan descreve e 

analisa a formação social do Brasil desde os processos de “independência”.7 Em 

textos posteriores, fundamenta inclusive sua interpretação a respeito do processo 

constituinte da década de 1980.8 Em resumo, este conceito expressa a especial 

funcionalidade de processos autoritários de modernização para a estrutura 

dependente do capitalismo brasileiro.  

 Na formação brasileira, haveria uma associação funcional entre capitalismo 

e autoritarismo, fundada no desenvolvimento atrasado e limitado da sociedade de 

classes, substituída historicamente por uma ordem social competitiva determinada 

pela escravização do negro e pela baixa diferenciação vertical da economia.9 

Portanto, a particularidade da interpretação de Florestan Fernandes reside na 

precisa descrição do gradual e limitado desenvolvimento da sociedade de classes 

brasileira, daí porque se possa dizer que Florestan realizou em “A Revolução 

Burguesa no Brasil (…)” um estudo de sociologia diferencial.10 

 Para Florestan, pensar o capitalismo brasileiro significa refletir sobre os 

modos de integração de relações coloniais de produção e sociabilidade com 

tendências modernizantes de lenta generalização. Na esteira das observações de 

José de Souza Martins,11 é preciso considerar que a proletarização do trabalho, de 

um lado, e a consolidação de uma burguesia organizada econômica e 

ideologicamente, de outro, são condições que só se generalizaram após tendências 

modernizantes do século XX. Antes disso, vigia no Brasil regimes de trabalho servil 

conjugado ao escravo,12 mesmo após a proibição formal em 1888, e o caráter 

estamental de autoprivilegiamento das elites agrárias dependentes induzia a baixa 

diversificação produtiva e a ausência de desenvolvimento de um mercado interno 

pungente. 

 Do ponto de vista do senhor agrário, isto significou um esforço de 

manutenção do domínio econômico e do caráter estamental, convertendo a 
 

7 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª ed. 
São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 45-96. 
8 FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: A transformação da Periferia e o 
Capitalismo Monopolista da Era Atual. São Paulo: Hucitec, 1994. 
9 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª ed. 
São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 32. 
10 Expressa utilizada por Octavio Ianni no título de obra por ele organizada contendo textos de 
Florestan Fernandes. FERNANDES, Florestan. Sociologia crítica e militante. Octavio Ianni (org.). 2ª 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011. p. 95-96. 
11 MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da terra. 9ª ed. São Paulo: Contexto, 2020 
12 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 197. 
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competição em um privatismo de privilégios e, consequentemente, restringindo a 

possibilidade de insucessos das elites.13 Significa dizer que a liberdade política e 

econômica, bem como a igualdade jurídica, se construíram como privilégios 

restritos às elites, formando uma ordem social competitiva restrita, isto é, que não 

chegava a corresponder à totalidade das relações sociais e, ao contrário, funcionava 

apenas dentro de um limitado grupo. Ainda assim, a ordem social competitiva não 

poderia também funcionar como uma abertura dentro do modelo de 

autoprivilegiamento. Teria de se articular, como diz Florestan, como um gentlemen 

agreement14 cuja estabilidade se manteria pela funcionalidade desta ordem social 

nos exatos limites jurídicos e políticos da ordem estamental.15 

 A dupla articulação da economia brasileira, como dependente ao externo e 

baseada na altíssima heteronomia interna, oferece obstáculos à dinamização 

autônoma das relações capitalistas. Em razão da baixa diferenciação vertical e da 

manutenção de modos arcaicos de dominação e de privilegiamento estamental, não 

teria se formado de maneira consistente o caráter burguês nas elites nacionais. 

Estas, voltadas ao atendimento dos requisitos da dependência, estariam limitadas a 

se organizarem mais pela utilização dos privilégios estamentais e políticos, e 

menos pela franca disputa na ordem societária (apenas parcialmente competitiva). 

Assim, ausente a solidariedade burguesa, o Estado teria se tornado um 

instrumento de organização classista e de intervenção política e econômica desta 

elite que apenas nele consegue se articular. 

 A noção de ordem social competitiva e a condição dependente da economia 

brasileira desafiam as teses luhmannianas sobre a diferenciação funcional do 

direito.16 Notadamente, segundo Florestan Fernandes, o caráter restrito da ordem 

social competitiva, limitador da generalização da sociedade de classes, decorre 

historicamente das funções de privilegiamento das elites atribuídas ao aparelho 

jurídico e estatal na formação do Estado brasileiro no século XIX. Neste sentido, há 

significativas evidências de que grandes marcos do desenvolvimento jurídico 

brasileiro caminharam na contramão da reflexividade e da reflexão do “subsistema 

jurídico”.  

 Veja-se que a formalização do sistema representativo brasileiro foi 

profundamente marcado pela seleção das elites estamentais,17 de modo que a 

formação do Estado nacional voltado para as exigências da dependência econômica 

pressuporia obstáculos para o “acoplamento estrutural” entre direito e política e 

entre direito e economia. No contexto da independência, uma das expressões desta 

formação social se deu pela estrutura de direito eleitoral introduzido tanto na 

 
13 Ibid. p. 163-164. 
14 Ibid. p. 172. 
15 Ibid. p. 168-176. 
16 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Vol. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985. p. 17-26 
17 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 54. 
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Carta outorgada em 1824 como na Lei Saraiva (decreto nº 3.029 de 1881). O 

modelo de 1824, baseado na eleição indireta, era ele próprio limitador do universo 

de votantes. Em seu artigo 92, a Carta de 1824 previa que do universo geral de 

votantes, chamados eleitores de paróquia, eram excluídos – dentre outros critérios 

– os que não tivessem renda anual líquida de pelo menos cem mil réis provenientes 

de renda fundiária, industrial, comercial ou salarial. Por força do art. 94, os 

eleitores de paróquia elegeriam os eleitores de província, os quais eram 

submetidos ao critério censitário elevado ao patamar de duzentos mil réis anuais 

líquidos. Por fim, os deputados eleitos pelos eleitores de província deveriam ter 

renda anual líquida de 400 mil réis, conforme art. 95 da Carte e o art. 45 previa que 

aos Senadores era exigida renda de 800 mil réis. 

 Mesmo a reforma de 1881, pela Lei Saraiva, não alterou o quadro geral. A 

extinção do modelo indireto, porém com a manutenção e elevação do critério 

censitário – para votar e ser votado – e a instituição do impedimento ao voto dos 

analfabetos tornaram ainda mais restrito o universo de votantes. Como resultado, 

o modelo eleitoral e representativo brasileiro, formado na origem do Estado 

nacional, não significou a incorporação do elemento democrático. Ao contrário, 

funcionou como meio de reprodução da dominação senhorial agora como 

dominação estamental. 

 Também a mediação entre economia e direito não parece acompanhar a 

tese luhmanniana sobre o acoplamento estrutural que preserva a diferenciação 

dos sistemas. O modo de extinção do trabalho escravizado no Brasil liberou o 

capital fixado pela empresa agrária e, ao mesmo tempo, preservou o modo de 

privilegiamento do estamento rural, em processo inicial e limitado de 

aburguesamento. Disto resulta que esta ordem social escravista e senhorial não 

estava disposta a integrar-se à ordem social competitiva de maneira homogênea e 

plenamente modernizante. Ao contrário, a formação do capitalismo competitivo no 

Brasil foi marcado pela incorporação parcial e adaptada dos fundamentos 

econômicos e jurídicos da ordem competitiva que se poderia especular num 

modelo clássico de democracia burguesa.18  

 Para um programa de pesquisa de sociologia do direito, este processo 

guarda profunda relação com a implementação das reformas da década de 1850 e, 

sobretudo, com a introdução da Lei de Terras (lei nº 601 de 1850). Em termos 

jurídicos, deve-se a esta lei a generalização da aquisição de terras pela via da 

compra e venda,19 pondo fim definitivo nos regimes de aquisição exclusivamente 

dependentes da concessão pela Coroa. Do ponto de vista sociológico, teria sido a 

Lei de Terras expressão de um tipo de modernização mercantil das relações 

fundiárias, funcionalmente integrado ao modelo de ordem social competitiva 

identificado por Florestan Fernandes.  

 
18 Ibid. p. 159. 
19 Assim dispõe o primeiro artigo da referida lei: “Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras 
devolutas por outro titulo que não seja o de compra.” 
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 É preciso lembrar que a Lei Eusébio de Queirós (lei nº 581 de 1850) foi 

editada no mesmo mês em que a Lei de Terras, e previa a proibição do tráfico de 

africanos escravizados ao Brasil. A instituição do regime mercantil da propriedade 

privada integrou a economia brasileira, e especialmente a economia agrária, ao 

mercado capitalista interno e às dinâmicas do capitalismo internacional. A 

mediação pelo mercado não desfazia privilégios, no sentido sociológico do termo. 

Não se tratava de um modo de modernização no sentido clássico liberal. Ao 

contrário, estabelecer a mercantilização das terras naquele momento atendia a 

requisitos de flexibilização do capital, permitindo inclusive a generalização da 

renda fundiária, mas não promovia a democratização do acesso à terra eis que a 

aquisição passou a estar mediada pela compra – negada aos escravizados e libertos 

pelo empecilho econômico – ou pela ocupação primária para plantio – também 

negada aos escravizados e libertos eis que estes encontravam-se sob o domínio 

agrário ou, mesmo quando livres, sem capital para acumular meios de produção. 

 José de Souza Martins demonstrou que não se estabeleceu na economia 

agrária brasileira a transição direta para o regime de trabalho assalariado, o que 

importou numa realidade complexa de regimes de trabalho que, ainda que livres, 

foram estruturalmente excluídos do acesso à terra pela lei de 1850.20 A existência 

conjunta e integrada de modos de trabalho “livre” e escravizado elevava os níveis 

de exploração em ambos os regimes e impedia a formação e diferenciação de um 

autêntico mercado de trabalho.21 O essencial de uma interpretação sociológica da 

Lei de Terras é compreender que por meio dela se realizou o ingresso do complexo 

fundiário no tipo de ordem social competitiva que marcaria a sociedade brasileira 

entre 1850 e 1950. Todavia, não se tratou de uma modernização do tipo capitalista 

clássico, que limitasse o caráter estamental da dominação. Ao contrário, tratou-se 

da formalização dos modos estamentais de privilegiamento, agora revestidos da 

forma jurídica burguesa.  

 O sentido estrutural deste processo pode ser expresso pela frase de José de 

Souza Martins: “se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo; se o trabalho 

fosse livre, a terra tinha que ser escrava.”22 A mercantilização da terra só pode ser 

compreendia estruturalmente pelo método dialético. Sua instituição como norma 

jurídica e meio econômico de troca expressa – para a estrutura econômica dominante 

– a própria negação da terra como meio produtivo e meio de vida para as classes 

trabalhadoras.  

 Neste sentido, a dominação burguesa visaria manter e aprofundar suas 

condições políticas e econômicas (dando a si mesma um caráter de continuidade 

histórica), visaria ampliar o tipo de integração externa com as potências 

internacionais (buscando apoio para acumulação e desenvolvimento nos termos 

 
20 MARTINS, José de Souza. Op. Cit. 
21 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 197. 
22 MARTINS, José de Souza. Op. Cit. p. 10.  
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estritos da condição de dependência) e visaria unificar e ampliar o controle do 

Estado pela burguesia.23 Estes elementos da interpretação da dominação burguesa 

conduzem à formulação do conceito de “modelo autocrático-burguês de 

transformação capitalista”. Na medida em que as burguesias não se constituem 

como classe senão pela implicação direta dentro do Estado e que pretendem 

submeter a economia a estritos padrões de dependência e dominação de classes, 

não podem abrir o espaço político a interesses diversos. Mesmo as pretensões de 

modernização burguesas que visem o rompimento com a dependência são 

interpretadas como muito radicais. Daí porque Florestan nomeia as pautas de 

modernização “dentro da ordem” ocorridas sobretudo entre o fim do Estado Novo 

e o início do Regime Militar de 1964 como exemplos do “radicalismo burguês”.  

 Como característica fundamental, o capitalismo monopolista se organiza em 

estruturas produtivas interligadas internacionalmente e centralizadas pelo capital 

e pelo Estado.24 O longo processo de vinculação entre as elites e o Estado 

brasileiro, iniciado com a formalização dos privilégios estamentais, agora 

significaria que a aglutinação da burguesia nacional passaria pela intervenção 

positiva do Estado. O ingresso do Brasil no capitalismo monopolista estaria, para 

Florestan Fernandes, justamente nessas décadas que vão do fim do Estado Novo ao 

golpe de 1964.  

 Por esta razão, sobretudo o golpe civil-militar de 1964 ganha aspecto 

declaradamente autodefensivo. A defesa da ordem, da “civilização cristã” e da 

“pátria” constituiriam justamente a confusão ideológica entre os interesses da 

burguesia e os interesses nacionais.25 O que se protegia, na verdade, era um padrão 

de transformação capitalista que não poderia ser suplantado nem mesmo por 

limitadas transformações “dentro da ordem”, como seriam no radicalismo burguês 

reformista, muito menos por transformações “fora da ordem” que se pretendessem 

revolucionárias. Assim, inclusive o radicalismo burguês teria de ser estigmatizado e 

sufocado pela ditadura de classe preventiva.26 

 O governo de João Goulart expressa os limites do radicalismo burguês e 

como este, assim como as pressões “fora da ordem”, foi sumariamente sufocado 

pelo golpe civil-militar. No que se refere ao complexo jurídico, o governo Goulart 

aprovou o Estatuto do Trabalhador Rural (lei nº 4.214 de 1963) que instituía ao 

trabalhador do campo as garantias que da CLT, sobretudo a proteção social e a 

organização sindical. Para além de não especificar suficientemente as exigências 

próprias do trabalho rural27, o Estatuto de João Goulart se inseria num contexto de 

demandas sociais que acirravam a luta de classes. No campo, principalmente as 

 
23 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 301. 
24 Ibid. p. 256. 
25 Ibid. p. 323-325. 
26 Ibid. p. 313. 
27 FERRANTE, Vera Lúcia Silveira Botta. O estatuto do trabalhador rural e o funrural: ideologia e 
realidade. Perspectivas: Revista de Ciências Sociais., São Paulo, V. 1, n. 1, 1976. p. 189-202. 
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Ligas Camponesas eram responsáveis por pautar demandas que poderiam ser 

classificadas – nos termos de Florestan – como demandas “fora da ordem”. Assim, o 

Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 constituiu uma resposta “dentro da ordem” 

ao problema agrário, isto é, expressou como política de Estado a manutenção da 

luta de classes nos termos já garantidos ao trabalhador urbano.  

 O programa das reformas de base proposto por João Goulart, ainda que 

limitado a reformas razoavelmente integráveis ao modo capitalista de produção, 

representava uma pretensão demasiadamente modernizante para o capitalismo 

monopolista brasileiro. Ainda que este radicalismo burguês não fosse pautado 

“fora da ordem” ele estava numa relação complexa de imbricação com as lutas de 

classes travadas por grupos verdadeiramente revolucionários e, no geral, suas 

pretensões punham em questão as bases do modelo dependente do nosso 

capitalismo monopolista.28 

 Todavia, ainda que com resistência dos movimentos organizados, o meio 

rural brasileiro experimentou na década de 1970 um processo de modernização 

que conjugou a expansão e qualificação técnica do latifúndio, a integração à 

indústria de insumos e de meios de produção e que, do ponto de vista do 

trabalhador rural, significou processos de expropriação e proletarização. Não à toa 

Moacir Palmeira, dentre outros, classifica este processo como “modernização 

conservadora”.29 Com base em dados oficiais, o autor mostra como esta 

modernização dependeu diretamente da atuação estatal, sobretudo pela concessão 

de subsídios, crédito rural, pela concessão de propriedade ou do uso de terras 

públicas e pela atuação da SUDENE e da SUDAM,30 e como aprofundou a 

concentração de terras própria da estrutura agrária brasileira. 

 Com relação ao complexo jurídico, para além das políticas de subsídios, 

crédito público e demais atos regulados sobretudo por normas infralegais, duas 

legislações são marcantes deste processo de “modernização conservadora” 

implementado no modelo autocrático burguês de transformação para o 

capitalismo monopolista. Tratam-se do Estatuto da Terra (lei nº 4.504 de 1964) e 

da lei nº 5.889 de 1973.  

 Por meio do Estatuto da Terra foram positivadas políticas públicas relativas 

ao desenvolvimento rural, dentre elas a reforma agrária, formas de regularização 

fundiária e políticas de crédito e assistência técnica ao agricultor. Pode parecer um 

contrassenso que justamente uma das reformas de base tensionadoras da luta de 

classes nos anos antecedentes – a reforma agrária – tenha sido objeto de previsão e 

regulação por parte deste governo ora caracterizado, nas palavras de Florestan, 

como uma ditadura de classe preventiva. Ocorre que o essencial do modelo 

 
28 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 322-323. 
29 PALMEIRA, Moacir. Modernização, Estado e questão agrária. Estud. Avançados. 1989, vol.3, n.7, 
p. 87. 
30 Ibid. p. 96-100. 
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autocrático burguês está no controle político da modernização por parte da 

burguesia, que o realiza por meio do Estado. A eficácia prática do Estatuto da Terra 

foi mais a privatização de terras públicas que o combate à concentração 

fundiária.31 32 Assim, o governo ditatorial pôs em prática a dominação classista 

preventiva, estigmatizando as pretensões de transformação “dentro da ordem” e 

cooptando-as para a reprodução e intensificação da dupla articulação da economia 

dependente, conforme admitia explicitamente o governo militar na mensagem pela 

qual encaminhou o projeto à votação do Congresso.33 

 Por sua vez, a lei 5.889 de 1973 revogou o Estatuto do Trabalhador Rural do 

governo Goulart, trazendo previsões próprias sobre a regulação do trabalho rural e 

dispondo sobre a aplicação suplementar da CLT. Conforme argumenta Moacir 

Palmeira, o transcurso da década de 1970 foi marcado pela integração da 

agropecuária com as estruturas industriais insipientes, formando aquilo que a 

literatura chamou de complexo agroindustrial ou de industrialização da 

agricultura.34 Neste sentido, a integração da regulação do trabalho rural ao urbano, 

ainda que com especificidades, correspondia à própria modificação do próprio 

complexo econômico.  

 As transformações econômicas do meio rural induzidas pelas políticas 

estatais, e mediadas por profundos processos de repressão política, se 

expressaram no complexo jurídico por conjuntos normativos que conduziram a 

inserção da economia dependente brasileira no capitalismo monopolista. O 

radicalismo burguês foi sufocado no que se refere à reforma agrária. A dominação 

agrária foi respeitada no que se refere à regulação do trabalho rural, só sendo 

integrada à ordem social competitiva quando a própria industrialização da 

agropecuária assim demandava. Através do Estado brasileiro, controlado 

politicamente pelas elites em seus órgãos de cúpula, a burguesia pôde aglutinar 

seus interesses e proteger a ordem social fiel à dupla articulação da dependência. 

 Enfim, Florestan Fernandes formula do conceito de “modelo autocrático 

burguês de transformação capitalista” para analisar o modo dinâmico das 

mudanças sociais no capitalismo brasileiro que, longe de decorrerem da dinâmica 

societária orgânica da sociedade de classes, se organizam por processos limitados 

e setoriais de modernização através do Estado. 

 De um lado, esta questão se expressa nos modos sociais de organização do 

poder, de reprodução econômica e social, no que o conceito de “modelo autocrático 

burguês” se apresenta como um conceito propriamente sociológico, dirigido à 

análise da dinâmica social brasileira. De outro lado, a mesma problemática 

concorre para a discussão a respeito do significado da “democracia” brasileira. Se 

 
31 JONES, Alberto da Silva. O DIAGNOSTICO MILITAR DA QUESTÃO AGRARIA: O ESTATUTO DA 
TERRA. Revista de Economia e Sociologia Rural, vol.35, n4, 1997, p. 16. 
32 PALMEIRA, Moacir. Op. Cit. p. 97-98. 
33 JONES, Alberto da Silva. Op. Cit. p. 11-14. 
34 PALMEIRA, Moacir. Op. Cit. p. 87. 
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nos contextos de sociedades com características societárias diversas se pode falar 

em democracia como uma noção meramente “formal” ou “ideológica”, Florestan 

propõe a compreensão da dialética entre democracia e autocracia no caso 

brasileiro.35 Significa dizer que, enquanto se possa analisar as funcionalidades 

ideológicas entre a democracia formal e o capitalismo nas sociedades centrais, o 

capitalismo brasileiro teria uma associação funcional com o princípio autocrático, 

para o atendimento das exigências estruturais da dependência ao externo e da 

hierarquia social interna. 

 Neste sentido, se justifica a afirmação inicial sobre as características 

metodológicas da sociologia de Florestan Fernandes. Trata-se de uma sociologia 

funcionalista altamente articulada com as noções estruturais do materialismo 

histórico a respeito do modo de produção capitalista. Quando admitidos a 

dependência, a alta hierarquia social, a limitada ordem social competitiva e o 

racismo como elementos fundantes do capitalismo brasileiro, a busca pela função 

de certas relações sociais passa a estar inerentemente vocacionada a uma 

sociologia crítica e militante.36 

 Nos anos seguintes à publicação de “A Revolução Burguesa no Brasil (…)”, o 

Brasil ingressou no contexto de reabertura política e de debate constituinte. A 

partir de então, Florestan entraria decididamente na atividade política, como 

militante do Partido dos Trabalhadores e deputado constituinte em 1987-1988. Os 

textos das décadas de 1980 e 1990 demonstram que Florestan continuaria 

observando o princípio autocrático e o modo autocrático burguês de 

transformação capitalista nos eventos da chamada “Nova República”. 

 A convocação da ANC pela emenda constitucional nº 26 de 1985, bem a 

condução do governo federal pelo presidente José Sarney, norteavam a composição 

de interesses que buscava conter a democratização nos limites admitidos pelas 

elites militares e burguesas.37 Daí porque, em entrevista concedida em 1897, 

Florestan Fernandes tenha dito que o centro do poder político estaria naquilo que 

ele chamou de “dispositivo” militar38, isto é, na composição fina entre poder civil e 

alta cúpula das forças armadas.  

 Esta questão ganhou destaque com a “rebelião”39 ou “golpe”40 do centrão 

dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Tratou-se da criação de um bloco 
 

35 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 290. 
36 Expressão utilizada por Octavio Ianni no título de obra por ele organizada contendo textos de 
Florestan Fernandes. FERNANDES, Florestan. Sociologia crítica e militante. Octavio Ianni (org.). 2ª 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 
37 FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: A transformação da Periferia e o 
Capitalismo Monopolista da Era Atual. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 134-135. 
38 Ibid. p. 127. 
39 PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e 
regras do jogo. 2ª ed. Rio de Janeiro Lumen Juris, 2016. p. 196-204. 
40 FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: A transformação da Periferia e o 
Capitalismo Monopolista da Era Atual. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 163. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 31 – Julho/Dezembro 2020 

www.sociologiajuridica.net 

17 

 

parlamentar (o “centrão”) em torno da aprovação de um novo regimento para a 

Constituinte. Por meio deste novo regimento, o centrão impediu que o plenário 

apreciasse o projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, tido como 

“muito radical”(no sentido do radicalismo burguês), impondo que o texto 

efetivamente votado no plenário fosse um substitutivo mais conservador. Contudo, 

Florestan aponta que o caráter diverso da composição da burguesia brasileira 

impedia a convergência de um projeto burguês de Constituição.41 O que havia, e 

onde residia o caráter autocrático da ação do centrão, era um programa de 

manutenção da ordem e prevenção contra uma transição que fosse revolucionária 

ou mais decididamente popular. 

 O dispositivo militar aparecia outra vez quando José Sarney foi a público 

para criticar o projeto de Constituição aprovado em primeiro turno, afirmando que 

a proposta que seria levada a votação final tornaria o país ingovernável.42 

Conforme conclui Pilatti, a pressão do dispositivo militar vocalizada por Sarney 

teve por efeito a mudança de tática da esquerda na Constituinte, passando a 

defender (ainda que com ressalvas) o projeto (b), bem como motivou uma posição 

mais firme do presidente da ANC, Ulysses Guimarães, em defesa do processo 

constituinte.43 

 Florestan Fernandes apontou ainda um elemento autocrático inscrito no 

próprio texto constitucional. Trata-se da formatação das medidas provisórias como 

uma competência autocrática do chefe de Estado.44 Sabe-se que, diante do 

tratamento genérico dado pelo texto original do art. 62 da Constituição de 1988, a 

jurisprudência das cortes superiores viria a dar contornos parcialmente 

limitadores às medidas provisórias, e que depois a Emenda Constitucional nº 

32/2001 traria uma sistematização mais precisa  destes limites. De todo modo, 

como se verá adiante, a crítica de Florestan às competências do executivo pode ser 

entendida e aplicada como meio de análise da restrita abertura do complexo 

jurídico brasileiro, voltada precipuamente à modernização conservadora. 

 
3. Passando a boiada: o modo autocrático de condução da política ambiental 

 Para além de ter sido mencionada na reunião ministerial de 22 de abril de 

2020, a “simplificação da lei da Mata Atlântica” será aqui analisada porque 

expressa o conjunto de tendências funcionais e estruturais que Florestan 

Fernandes aponta em sua interpretação sobre a formação social brasileira.  

 
41 Ibid. p. 162-167. 
42 “Sarney diz na TV que Carta deixa país ‘ingovernável’. Folha de São Paulo, 27 de julho de 1988. 
Disponível em 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/120329/1988_26%2520a%252031%25
20de%2520Julho_032d.pdf?sequence=3> acesso em 20 de jan. De 2021. 
43 PILATTI, Adriano. Op. Cit.. p. 285-287. 
44 FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: A transformação da Periferia e o 
Capitalismo Monopolista da Era Atual. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 158-159. 
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 Desde 2006, com a entrada em vigor da lei 11.428 de 2006 (Lei da Mata 

Atlântica), passou-se a dar especial proteção ao bioma Mata Atlântica, 

estabelecendo-se, pela conjugação do art. 2º e do art. 17 da referida lei, que o corte 

ou supressão nas áreas com remanescente vegetação nativa em estágio primário 

ou secundário de regeneração gerariam para o ocupante da área a obrigação de 

compensação do bioma em outra área ou à reposição do bioma na mesma 

dimensão da área desmatada. Anos depois, já em 2012, o Código Florestal 

aprovado passou a prever, em seus artigos 61-A e 61-B, um regime de tolerância às 

atividades econômicas realizadas em áreas florestais ocupadas e, havendo 

desmatamento, uma reduzida obrigação de recomposição, variando entre 10% e 

20% do imóvel a depender de seu tamanho. A controvérsia jurídica resulta em 

definir se a maior proteção conferida na Lei da Mata Atlântica foi afastada ou não 

pela vigência posterior do Código Florestal.  

 Em 2017, o próprio Ministério do Meio Ambiente havia expedido despacho 

nº 64773/2017-MMA, no qual entendia que o critério da especialidade 

solucionaria a questão, afastando a aplicação do Código Florestal em seus artigos 

61-A e 61-B para as áreas albergadas pela Lei da Mata Atlântica. Todavia, em 

06/04/2020, o Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles editou o despacho nº 

4.410/202045, revogando o anterior  despacho nº  64773/2017-MMA e tornando 

vinculante um parecer da AGU de 2019 para toda a Administração Pública (parecer 

00115/2019/DECOR/CGU/AGU). Conforme este parecer vinculante, os artigos 61-

A e 61-B poderiam ser aplicados às áreas consolidadas da Mata Atlântica em razão 

de não haver a alegada antinomia entre as normas. Foi sobre este tema que referiu-

se Ricardo Salles na reunião ministerial de 22/04/2020 ao mencionar a 

“simplificação da Lei da Mata Atlântica”.46 

 O interesse manifesto seria modificar o conjunto normativo regulatório por 

meio de atos infralegais alheios ao controle democrático pelo Congresso Nacional. 

Com efeito, a “simplificação da lei da Mata Atlântica” se deu exatamente como o 

Ministro disse que faria: um parecer jurídico seguido de um despacho, valendo-se 

das competências normativas infralegais do poder executivo. Soma-se o fato de o 

parecer acolhido no despacho nº 4.410/2020 ter sido elaborado pela AGU em 

resposta a solicitação administrativa da Confederação da Agricultura de Pecuária 

do Brasil – CNA (ofício nº 129/2018).47 

 
45 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Despacho nº 4.410/2020. Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente, 4 abr. 2020. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-
4.410/2020-251289803> Acesso em 11 mar. 2021. 
46 A íntegra do vídeo da fala de Ricardo Salles pode ser consultada em 
<https://www.youtube.com/watch?v=BWDemNNMbeU> Acesso em 11 mar. 2021. 
47 O conteúdo do parecer 00115/2019/DECOR/CGU/AGU e demais documentos relevantes podem 
ser consultados nos autos da ADI 6.446/DF. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEl
etronico.jsf?seqobjetoincidente=5929755> Acesso em 11 mar. 2021. 
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 Esta circunstância expressa a um só tempo duas características da dinâmica 

societária brasileira: o vínculo de autoprivilegiamento das elites agrárias através 

do Estado e a consequente abertura do sistema jurídico à modernização 

conservadora. A estrutura agrária do latifúndio, de alta incidência em áreas de 

Mata Atlântica, decorre da já referida construção do modelo econômico 

dependente caracterizado pela baixa industrialização. Não estranha, neste sentido, 

que o interesse pela manutenção da estrutura agrária mobilize a principal 

organização de classe do setor, a CNA, no sentido de garantir a proteção jurídica 

contra as políticas de prevenção e repressão ao desmatamento, instando o 

aparelho ministerial a reconhecer seu pleito. 

 De fato, foram ajuizadas uma série de ações judiciais buscando suspender a 

eficácia do referido parecer vinculante. Diante desta circunstância e da posição 

institucional do MPF contrária à nova interpretação da norma ambiental, o 

Ministro do Meio Ambiente revogou o despacho anterior junho de 2020, por meio 

do despacho 19.258/2020-MMA48, retirando os efeitos vinculantes do parecer.  

 Todavia, buscando alcançar a mesma finalidade por outras vias, a 

Presidência da República ajuizou ainda em junho de 2020 a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6.446/DF49, visando obter declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto para afastar a interpretação segundo a 

qual as proteções da Lei da Mata Atlântica prevaleceriam para o respectivo bioma 

em razão do princípio da especialidade, permitindo-se assim a aplicação ampla dos 

artigos 61-A e 61-B do Código Florestal que são mais benéficos aos desmatadores. 

A ADI 6.446/DF ainda não foi incluída em pauta para julgamento pelo plenário, 

tampouco foi deferida a medida cautelar requerida inicialmente, estando com seu 

processamento inerte desde setembro de 2020. 

 A consolidação do modelo autocrático como princípio dinâmico da 

sociedade brasileira depende de meios jurídico-políticos de afastamento de formas 

democráticas de controle societário. Assim, associação funcional entre autocracia e 

capitalismo se expressa na instrumentalização das competências regulamentares 

do poder executivo. Esta observação, que Florestan havia apontado de modo 

embrionário com relação à constitucionalização das medidas provisórias no texto 

de 1988,50 apenas viria a se desenvolver e ganhar complexidade com a crescente 

capilaridade administrativa do Estado. Neste sentido, a própria Constituição é 

esvaziada da função primária de realizar o acoplamento estrutural entre direito e 

 
48 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Despacho nº 19.258/2020. Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente, 4 jun. 2020. Disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-
19.258/2020-mma-260081499> Acesso em 11 mar. 2021. 
49 Consulta processual e dos autos disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEl
etronico.jsf?seqobjetoincidente=5929755> Acesso em 11 mar. 2021. 
50 FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: A transformação da Periferia e o 
Capitalismo Monopolista da Era Atual. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 158-159. 
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política, como já apontou Marcelo Neves,51 daí porque o conflito em questão tenha 

desaguado na jurisdição do STF por meio da ADI nº 6.446/DF. 

 Ainda que se argumente que a controvérsia jurídica seja legítima, ou seja, 

que exista uma dúvida razoável sobre a aplicabilidade do Código Florestal, em seus 

artigos 61-A e 61-B, ao bioma Mata Atlântica, o modo em que se pretende 

processar a mudança social, neste caso a mudança jurídica, expressa o modelo 

autocrático-burguês. Tanto na perspectiva sincrônica como na perspectiva 

diacrônica, o recurso à mediação estatal e a seu aparato normativo pressupõe a 

impossibilidade estrutural de modernização societária. Na verdade, pressupõe a 

própria recusa histórica à industrialização ampla e à saída do modelo econômico 

do latifúndio de cultura intensiva. Um dos documentos anexos à peça inicial da ADI 

6.446/DF é justamente uma nota técnica elaborada pela EMBRAPA e pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento52 em que são enfatizadas as 

repercussões econômicas ao setor agrário provocadas pela não aplicação do 

Código Florestal à Mata Atlântica. 

 É sintomática a admissão, por parte de Ricardo Salles na reunião ministerial 

de 06/04/2020, de que interesses internacionais estariam cobrando que os 

Ministros de Estado realizassem reformas regulatórias. Citando pessoalmente o 

Ministro da Economia e a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ricardo Salles reconheceu que sua proposta de fazer “passar a boiada” estaria 

funcionalmente alinhada com o atendimento de interesses do capital internacional. 

Nada obstante, não se pode ignorar a participação direta da elite agrária nacional – 

representada pela CNA – na construção do ato político-jurídico que foi o despacho 

nº 4.410/2020. Esta articulação entre interesses internos e externos é própria da 

condição de dependência econômica da estrutura produtiva agrária brasileira. De 

um lado, a burguesia nacional identifica o seu sucesso com o atendimento dos 

interesses internacionais a que está submetida na cadeia de circulação do capital e, 

de outro lado, passa a proteger-se internamente nos limites da ordem social 

competitiva através do autoprivilegiamento jurídico. 

 Evidencia-se também o caráter utópico do princípio democrático de caráter 

liberal, conforme Florestan Fernandes já havia apontado com relação ao 

aburguesamento das elites brasileiras.53 A mistificação ideológica expressa nas 

palavras “simplificação” e “desregulamentação”, presentes na fala do Ministro na 

reunião de 22/04/2020, corresponde à significação vazia do princípio democrático 

na dinâmica societária de uma sociedade de classes formada a partir de uma 

ordem social competitiva de caráter limitado. Busca-se afastar a regulação prevista 

 
51 NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica: uma abordagem teórica e uma 
interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2018. p. 262-264; p. 407-409. 
52 Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEl
etronico.jsf?seqobjetoincidente=5929755> Acesso em 11 mar. 2021. 
53 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 170-172. 
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em lei, submetida à democracia formal representativa, como ela constituísse um 

obstáculo técnico ao desenvolvimento produtivo. Na verdade, os fundamentos 

políticos e jurídicos do despacho nº 4.410/2020 correspondem – tanto de forma 

manifesta como de modo latente – a associação racional entre o desenvolvimento 

capitalista e a autocracia.54  

 Do ponto de vista estrutural, Florestan mostra em “A Revolução Burguesa no 

Brasil (…)” que as elites agrárias brasileiras viriam a ser burguesas sem 

desempenharem concretamente o papel revolucionário histórico de extinção dos 

privilégios arcaicos. Ao contrário, tornaram-se elites aburguesadas justamente 

impedindo a ampliação da ordem social competitiva. Assim, a degeneração 

reacionária, própria da burguesia que passa de classe revolucionária à classe 

dominante,55 se realiza na periferia global através dos dispositivos de fechamento 

democrático mais explícito, seja por meio de ditaduras declaradas, seja por meio de 

bloqueio ao desenvolvimento do princípio democrático. 

 Com relação à “simplificação” da lei da Mata Atlântica, Ricardo Salles operou 

a transmutação do princípio democrático em obstáculo ao desenvolvimento 

econômico. Se classicamente a ideologia liberal associa funcionalmente a dinâmica 

societária da sociedade de classes à democracia, aqui os meios de controle 

democrático – a mídia e o Congresso Nacional – aparecem como limitadores da 

transformação exigida pelo setor agrário. Assim, a pandemia de COVID-19 seria o 

momento perfeito para a “simplificação” por meio do expediente “parecer, caneta”. 

Assim como fez historicamente, a elite agrária se organiza como classe dominante 

– representada pela CNA – por meio da supressão dos dispositivos políticos 

classicamente associados à revolução burguesa: a liberdade (de imprensa) e a 

representação política. Estes elementos societários são, ao contrário, 

estigmatizados na democracia burguesa brasileira, assim como no passado foram 

estigmatizadas as demandas por transformações “dentro da ordem”.56 

 Demonstra-se, mais uma vez, o motivo pelo qual Florestan apontava a 

associação funcional entre autocracia e capitalismo na sociedade brasileira. Para 

além de meramente ideológico, o sentido da democracia burguesa revela-se 

propriamente utópico, no sentido de que inexiste seu lugar social de realização. Ao 

contrário dos marcos clássicos do processo histórico de consolidação das 

burguesias, a dominação burguesa no Brasil sequer passou pela superação do 

caráter estamental dos privilégios de classe. Assim, democracia no Brasil é 

autocracia, ou seja, é autoprivilegiamento e abertura estrutural para a 

modernização conservadora. 

 
54 Ibid. p. 290. 
55 FERNANDES, Florestan. Apontamentos sobre a “teoria do autoritarismo”. São Paulo: Expressão 
Popular, 2019 [1979]. 
56 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 6ª 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2020. p. 313. 
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 Quanto ao mérito da controvérsia jurídica relativa à aplicação do Código 

Florestal à Mata Atlântica, trata-se de questão que não poderia ser aqui tratada nos 

termos da dogmática jurídica, por absoluta inadequação metodológica. De todo 

modo, sob o ponto de vista da interpretação sociológica do direito, trata-se de 

questão intimamente ligada à capacidade (ou incapacidade) do sistema jurídico 

brasileiro de dinamizar-se com autonomia. Dito de outra forma, trata-se da 

resistência do complexo fundiário em admitir que a Lei da Mata Atlântica importe 

restrições à estrutura agrária consolidada pelo desmatamento e, de outro lado, da 

resistência a abrir mão da modernização conservadora alcançada pelo Código 

Florestal, que é legislação notadamente mais branda com relação às sanções pelo 

desmatamento.  

 Neste sentido, está em questão a própria diferenciação do sistema jurídico, 

no sentido de que ele não consegue desempenhar com autonomia a regulação por 

meio do código lícito/ilícito (com relação à proteção do meio ambiente e as 

sanções aplicáveis), passando a ceder espaço para as exigências fáticas codificadas 

em termos do código ter/não ter (com relação à estrutura produtiva agrária) e do 

código oposição/situação (no que diz respeito às tendências mais conservadores 

dos governos recentes). Afastando-se da metodologia luhamnniana, poderia ser 

dito que a baixa abertura da sociedade de classes brasileira, formada 

historicamente pela limitação do caráter dinâmico societário, é, na verdade, uma 

abertura seletiva para a modernização conservadora. Isto se dá porque o 

instrumento fundamental de indução da mudança social no Brasil – o Estado – 

encontra-se estruturalmente articulado com a preservação da dominação 

econômica da burguesia interna. Neste sentido, ainda que prospere 

circunstancialmente uma inovação legislativa que importe em desafio à ordem 

social (como a preservação da Mata Atlântica contra o histórico de desmatamento) 

as elites encontram meios de sublevar-se e reestabelecer seus privilégios. Neste 

sentido, o potencial de modernização emancipatória pelo Estado encontra-se 

estruturalmente minado pela recusa das burguesias em abandoná-lo como seu 

lugar de aglutinação classista e de efetivação das modernizações capitalistas. 

 
4. Considerações Finais 

 Neste artigo, pretendeu-se realizar uma análise qualitativa da condução da 

política ambiental do Ministro Ricardo Salles, tomando-se como objeto precípuo a 

controvérsia a respeito do despacho nº 4.410/2020 do Ministério do Meio 

Ambiente. Conforme noticiado amplamente, na reunião ministerial de 

22/04/2020, o Ministro Ricardo Salles declarou seu interesse em promover um 

conjunto de reformas regulatórias por meio de atos normativos infralegais que 

seriam de sua competência, aduzindo que o desvio da atenção da opinião pública 

para a pandemia de COVID-19 tornaria o momento propício para “passar a boiada”. 
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 Através de uma apresentação geral da interpretação de Florestan Fernandes 

sobre a formação social brasileira, procurou-se extrair elementos de sua sociologia 

diferencial para fins da interpretação sociológica do direito e, especialmente para o 

objeto deste trabalho, para a realização da análise qualitativa da política ambiental 

expressa no despacho nº 4.410/2020. Por meio deste ato normativo, o Ministério 

do Meio Ambiente buscou fazer valer, pela atribuição de efeito vinculante a 

determinado parecer da AGU, o entendimento segundo o qual determinadas 

normas mais brandas previstas no Código Florestal se aplicariam à Mata Atlântica 

a despeito das previsões protetivas da lei 11.428 de 2006. 

 A avaliação dos fundamentos políticos e jurídicos, bem como dos 

precedentes fáticos, da edição do referido despacho pôde ser realizada pelo 

conceito de modo autocrático-burguês de transformação capitalista, apresentado 

por Florestan Fernandes em “A Revolução Burguesa no Brasil: ensaio de 

interpretação sociológica”. Essencialmente, a formação estrutural da dependência 

econômica e da limitada ordem social competitiva, criam condições para a 

associação funcional entre autocracia e capitalismo. Como resultado, o Estado 

torna-se instrumento precípuo da modernização conservadora e seus aparelhos 

jurídicos são instrumentalizados enquanto tais. 

 Neste sentido, a condução da política ambiental por Ricardo Salles, 

sobretudo no que diz respeito à controvérsia sobre a aplicação do Código Florestal 

à Mata Atlântica, se explica por constituir meio de realização da transformação 

jurídica necessária ao tipo de modernização próprio dessa dinâmica social. A 

política ambiental torna-se instrumento de privilegiamento das elites agrárias, 

consolidando a estrutura produtiva fundada nas condições de dependência 

econômica (sobretudo na baixa industrialização), e estigmatizando os mecanismos 

da democracia burguesa clássica (imprensa e representação política) como 

obstáculos ao desenvolvimento do setor. Como resultado, o sistema jurídico não 

dispõe da capacidade regulatória que lhe seria confiada na Lei da Mata Atlântica 

(lei 11.428 de 2006), prevalecendo sobre ela a exigência – funcional para o 

capitalismo dependente – de manutenção das condições históricas da produção 

agrária. 
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OS AGRICULTORES FAMILIARES E DIREITO COMO INSTRUMENTO DE PODER: 

UMA ANÁLISE PELA PERSPECTIVA DE BOURDIEU 

 
Family farmers and law as an instrument of power: an analysis from Bourdieu's 
perspective 
 
Marlene de Paula Pereira – Bacharela e mestre em Direito; Doutora em extensão 
rural; professora do IF Sudeste MG; depaulamarlene@yahoo.com.br 
 

Resumo: O trabalho teve por objetivo refletir a respeito dos reflexos que o Direito 

pode produzir na vida do agricultor familiar, para além de seu poder de 

regulamentação. A análise foi feita a partir de estudo a respeito dos impactos da 

legislação ambiental sobre os modos de vida dos agricultores familiares da região 

da Zona da Mata Mineira. As metodologias adotadas foram consultas aos bancos de 

dados da Polícia Militar do Meio Ambiente, 2ª Promotoria Cível e 1ª e 2ª varas 

criminais, todas da Comarca de Viçosa - MG. O objetivo desses dados foi apresentar 

um panorama a respeito do número e dos tipos de infrações mais frequentes, em 

cada município, no período em estudo. Posteriormente foram realizadas 

entrevistas não estruturadas com agentes ambientais e com agricultores familiares 

da região. Concluiu-se que tais sujeitos encontram muitas dificuldades de acesso à 

justiça e aos mecanismos de defesa, o que permite pensar o Direito como um 

instrumento de poder, pois além do poder regulatório possui também uma poder 

simbólico, conforme se depreende da leitura de Bourdieu. 

Palavras-chave: Direito; poder; agricultores. 

Abstract: The objective of this paper was to reflect on the reflexes that the Law can 

produce in the life of the family farmer, in addition to its regulatory power. The 

analysis was made based on a study on the impacts of environmental legislation on 

the ways of life of family farmers in the Zona da Mata Mineira region. The 

methodologies adopted were consultations with the databases of the Military 

Environment Police, 2nd Civil Prosecutor's Office and 1st and 2nd criminal courts, 

all from the Viçosa County - MG. The purpose of these data was to present an 

overview of the number and types of most frequent infractions, in each 

municipality, during the period under study. Subsequently, unstructured 

interviews were conducted with environmental agents and family farmers in the 

region. It was concluded that such subjects find many difficulties in accessing 

justice and defense mechanisms, which allows thinking of the Law as an 

instrument of power, because in addition to the regulatory power it also has a 

symbolic power, as can be seen from Bourdieu's reading. 
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1.Introdução 

O direito é, em sua definição, um conjunto de elementos destinado a regular 

a vida em sociedade; mas ele também possui em si uma dimensão simbólica, que 

decorre da força com que se impõe sobre os diversos grupos de indivíduos, em 

seus diferentes lugares sociais.  

Este trabalho enfatiza essas outras dimensões do direito, sem desconsiderar 

os aspectos técnicos. Busca-se analisar como a legislação ambiental interfere na 

vida do agricultor familiar, e, a partir disso, compreender o poder simbólico do 

Direito, ou seja, os efeitos para além do poder regulatório que o Direito é capaz de 

gerar. Esta análise foi realizada à luz das teorias de Bourdieu, especialmente seu 

conceito de “poder simbólico”. 

Metodologicamente, a pesquisa teve como base um conjunto de dados 

obtidos mediante consulta realizada na sede da Polícia Militar do Meio Ambiente, 

do município de Viçosa - MG, na 2ª Promotoria Cível e nas 1ª e 2ª varas criminais, 

todas da Comarca de Viçosa - MG. O objetivo desses dados foi apresentar um 

panorama a respeito do número e dos tipos de infrações mais frequentes, em cada 

município, no período em estudo. Posteriormente foram realizadas entrevistas não 

estruturadas com agentes ambientais e com agricultores familiares, que 

desenvolvem suas atividades nos municípios que compõem a Comarca de Viçosa. 

Antes da realização das entrevistas, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética da Universidade Federal de Viçosa e foi aprovado conforme parecer 

consubstanciado CAAE 34746114.9.0000.5153. 

Dado o elevado quantitativo de processos, foi necessário fazer um recorte 

temporal para análise. Este recorte incluiu o período de 2011 a 2013 e foi 

escolhido tendo em vista o ano de aprovação do atual Código Florestal (BRASIL, 

2012). Assim, buscou-se analisar processos anteriores e posteriores à referida lei, 

com vistas a constatar mudanças ou mesmo fazer comparações. Abaixo, o número 

de procedimentos registrados pela Polícia Militar do Meio Ambiente, no período de 

2011 a 2013. 

 
Quadro 1 - Número de procedimentos registrados pela Polícia Militar do Meio Ambiente, 
no período de 2011 a 2013 
 

Número de 

Procedimentos/ano 

2011 2012 2013 

 1087 847 887 

Fonte: Pesquisa própria. 
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Foi possível identificar que as ocorrências mais frequentes, na região, em 

ordem decrescente, são as seguintes: 

1. Intervenção em área de preservação permanente; 
2. Crime contra a fauna; 
3. Corte de árvores, sem autorização. 

 

Além de boletins de ocorrência e de inquéritos, foram analisados 148 dos 

240 processos/procedimentos em curso, no período de 2011 a 2013, conforme 

cálculo da amostra válida. Esclarece-se que a análise da totalidade dos casos torna-

se praticamente impossível, no período de tempo da pesquisa, visto que os 

processos/procedimentos tramitam de uma instância para outra, de um órgão 

para outro, para que sejam feitas análises, emitidos pareceres e, desse modo, 

seriam necessárias várias outras visitas para se conseguir ter acesso a todos os 

autos. 

O estudo destes processos foi realizado na 2ª Promotoria Cível e na 1ª e 2ª 

varas criminais, da Comarca de Viçosa - MG. Na Promotoria, foram analisados os 

termos de ajustamento de conduta, as ações de execução dos termos de 

ajustamento de conduta, os inquéritos civis e as ações civis públicas propostas pelo 

Ministério Público. Na 1ª Vara Criminal, foram analisados os processos que seguem 

o rito ordinário; a ela são destinados os processos referentes a crimes cujas penas 

máximas sejam superiores a dois anos. Poucos processos por crimes ambientais 

são processados nessa vara, visto que a maior parte dos crimes previstos na lei de 

crimes ambientais estipula penas máximas inferiores a dois anos. E na 2ª Vara 

Criminal foram analisados os processos criminais que se enquadram na categoria 

de “causas de menor potencial ofensivo”, considerados estes os crimes e 

contravenções penais cujas penas máximas não sejam superiores a dois anos de 

privação de liberdade. Estes representam a maior parte dos casos em estudo. 

 Além do estudo dos autos, foram realizadas também entrevistas com o 

Promotor de Justiça da Comarca, bem como com o secretário de agricultura do 

município e policiais ambientais. A seguir apresentam-se as percepções do agentes 

ambientais em relação à legislação ambiental e às razões pelo seu 

descumprimento. 

2. Percepções acerca da legislação ambiental 

2.1 O que pensam os agentes ambientais 

Todos os agentes ambientais entrevistados concordaram que a lei 

ambiental é complexa e que isto dificulta o seu cumprimento. O promotor de 

justiça da Comarca de Viçosa - MG afirmou: 

Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, o que significa que a 
ignorância não pode servir de desculpa para deixar de cumprir o 
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que a lei determina. Apesar disso, sabe-se que os agricultores 
familiares não dispõem de muita formação / informação de modo 
que fiquemos tranquilos que eles conhecem a lei. Nós mesmos não 
a conhecemos completamente, devido a abundância de leis.”. 
(Promotor de Justiça, Comarca de Viçosa - MG, MG.). 

 

Outro aspecto de concordância em relação aos fatores que dificultam a 

adequação à norma legal, é o custo para o agricultor, já que, comumente, são 

cobradas taxas para os processos de regularização. 

O secretário de Agricultura de um dos municípios afirmou: 

 
Sempre que se fala em regularizar, o agricultor pensa que isto 
envolverá em algum custo para ele; e como já é bastante onerado 
pelos custos da lavoura, acaba não procurando saber o que deve 
fazer ou como deve fazer. (Secretário de Agricultura e 
Desenvolvimento.)  

Com relação ao apoio aos agricultores por parte do Estado, a visão dos 

agentes é de que o Estado mantém, de forma constante, a assistência técnica e os 

programas de apoio e subsídio, mas falta interesse por parte de alguns 

agricultores. Sobre o assunto, o secretário municipal de Agricultura afirmou:  

A prefeitura de Viçosa - MG tem programas como o recolhimento de 

embalagens de agrotóxicos, feito nas zonas rurais. Existem ainda programas, como 

a inscrição dos proprietários no CAR e programa de mecanização agrícola, em que 

a prefeitura licita terceiros que possuem as máquinas e subsidia o valor da hora de 

trabalho para os agricultores. (Secretário de Agricultura e Desenvolvimento 

Sustentável). 

A falta de informação, também, foi mencionada como um fator que contribui 

para que as normas sejam descumpridas. Entretanto, os agentes ambientais 

ressaltam as dificuldades que o Estado enfrenta para que as informações cheguem 

até os agricultores, pois, segundo eles, faltam técnicos que possam ir a campo e há 

lugares em que os veículos de comunicação não têm alcance. Os agentes 

destacaram, ainda, que existem vários perfis de agricultores, sendo alguns mais 

participativos, frequentando as reuniões dos Conselhos Municipais, buscando 

informações na sede da EMATER e em outros órgãos. Mas outros não gostam de 

participar ou têm dificuldade para sair da propriedade, pois, com frequência, 

representam a principal mão de obra da roça. O secretário municipal de 

Agricultura afirmou: 

Existe um problema muito difícil de resolver. Muitas vezes, a 
prefeitura tem projetos, divulga por todos os meios possíveis – 
rádio, reuniões com as comunidades, jornais –, mas, mesmo assim, 
essa informação não chega, porque existe uma parte dos 
agricultores que não participa das reuniões comunitárias e nem 
tem acesso a nenhuma dessas formas de divulgação. Tanto é 
verdade que já faz dois meses que a prefeitura está realizando o 
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CAR; mas, na última semana, a demanda dobrou, e isto porque 
passou uma notícia sobre isto no Globo Rural. O Globo Rural é um 
programa que muitos agricultores assistem; mas por outros 
veículos de comunicação, às vezes, a informação não chega. 
(Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável). 

 

A fala do secretário faz referência a um estereótipo de camponês que o 

identifica como pouco sociável e desengajado. Ao associar o camponês a tais 

características, o Estado, de certa forma, delega a ele, camponês, a 

responsabilidade por não acessar os benefícios públicos, pois é pessoa pouco 

aberta às ações destinadas à comunidade. 

O promotor de Justiça associou a falta de informação dos agricultores à 

dificuldade destes para compreenderem os Termos de Ajustamento de Conduta 

(TAC) , que realizam com o Ministério Público. Nesse sentido, afirmou que, embora 

muitos agricultores aceitem o termo, não conseguem cumpri-lo, e a consequência 

disso é a obrigatoriedade de o Ministério Público realizar a execução . A execução 

pressupõe iniciar uma ação judicial, e isso implica uma série de desdobramentos 

judiciais. Desse modo, se decorrido o prazo dado pela justiça para que a pessoa 

cumpra o TAC, e ela não o fizer, inviabiliza-se a tentativa de resolver o problema de 

forma extrajudicial e inicia-se a fase judicial. 

No caso acima, acredita-se que o rebuscamento da linguagem forense acaba 

funcionando como uma forma de constranger o agricultor a aceitar, sem restrições, 

os acordos propostos. Posteriormente à realização do TAC, o agricultor percebe 

que aquilo que aceitou é extremamente oneroso e difícil de ser cumprido, 

permanecendo inerte em relação ao que foi acordado. Vencido o prazo, o 

Ministério Público, obrigado a exigir o cumprimento do compromisso firmado, 

inicia uma ação judicial. Evidencia-se, nesse caso, o uso do Direito como 

instrumento de poder, pois a própria linguagem cria um distanciamento entre o 

especialista e o cliente. Segundo Bourdieu (2003, p.226), este distanciamento não é 

acidental. 

Além da dificuldade para compreender a linguagem, outros fatores, como a 

própria sede física da justiça, a sua forma de funcionamento e até mesmo as vestes, 

comuns em ambientes judiciais, contribuem para intimidar o agricultor e induzi-lo 

a aceitar os acordos, apresentados, inclusive, como uma benevolência do Estado 

para resolver o problema de forma mais célere e mais simples. A esse respeito, 

Tragtenberg (1980) afirma que o Estado chega à população por meio do aparato 

burocrático, ou seja, de órgãos hierarquicamente organizados, com símbolos que 

os identificam ou distinguem, uniformes, formas de apresentação que, na verdade, 

representam uma forma de apresentação da burocracia enquanto poder. 

Essa forma de apresentação erudita e formalista dos órgãos da justiça 

contribui para intimidar o agricultor porque, além de transmitir, de forma 

subjacente, a noção de poder que a instituição possui e exerce, representa o oposto 
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daquilo a que o agricultor está acostumado, que é a simplicidade e a informalidade. 

Além disso, a apresentação do TAC como forma mais rápida e fácil de solucionar o 

problema evidencia a sua desvantagem em face daqueles que são responsáveis por 

propor o acordo. Os acordos extrajudiciais representam uma forma de desafogar o 

poder judiciário. Cada acordo realizado é um processo a menos que tramitará. 

Entretanto, em grande parte das vezes, os agricultores aceitam a proposta sem 

compreendê-la ou compreendendo que não têm condições de cumprir. Aceitação 

deve-se ao fato de eles já terem sido alertados de que a recusa conduzirá a um 

caminho ainda mais árduo, que é a via judicial. 

As explicações da Polícia Militar Ambiental sobre as causas dos 

descumprimentos das normas concentraram-se na falta de severidade da lei 

ambiental. Os policiais enfatizaram que muitos agricultores conhecem a lei, mas 

preferem “correr o risco”. Segundo eles, isso ocorre porque a lei ambiental é 

branda. O sargento da Polícia Ambiental comentou, ainda, que a lei, muitas vezes, é 

desproporcional à extensão do dano e que o melhor seria que o agente fiscalizador 

tivesse uma autonomia maior para dosar a pena.  

Os parâmetros para aplicação das multas são estabelecidos em decreto. 

Apesar disso, cabe enfatizar que todos os órgãos da administração pública estão 

sujeitos ao princípio da proporcionalidade. De acordo com Cunha Júnior (2009, 

p.50), “a proporcionalidade é um importante princípio constitucional que limita a 

atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em especial, veda que a 

Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos inúteis, 

desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”. Representa, portanto, uma 

proteção do indivíduo contra o arbítrio do poder do Estado.  

O que se percebe das falas dos agentes ambientais e que eles reconhecem 

que a lei ambiental é complexa e que a burocracia dificulta o seu cumprimento. 

Entretanto, nota-se uma tentativa de apresentar justificativas que atribuam a 

responsabilidade pelo descumprimento da lei ao próprio agricultor.  

Ainda que haja previsões, na lei, que visem assegurar garantias ao cidadão 

em face do poder do Estado e que busquem enfatizar a existência de diferentes 

sujeitos de direito e de diferentes formas de tratamento que devem ser destinadas 

a eles, a ausência de políticas públicas, no sentido de capacitar tais indivíduos para 

que possam usufruir dos mecanismos de defesa, inviabiliza a utilização dos 

mesmos. Dessa forma, a modernização legislativa, para parte significativa dos 

destinatários da norma, fica apenas no papel, visto que o acesso às medidas de 

proteção e de salvaguarda fica limitado aos que possuem mais capital econômico 

ou social (redes de relacionamento). 

Conforme afirma Souza (2006), as instituições, no Brasil, são modernas, mas 

isso não significa que elas sejam o reflexo de uma sociedade que se modernizou. A 

exclusão histórica dos agricultores pobres não terminou com os ciclos econômicos; 

ao contrário, permanece e se estende para outras áreas como a política e a jurídica. 
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Isso ocorre porque as instituições modernas representam uma criação da 

sociedade conservadora para assegurar direitos e garantias para os grupos 

dominantes. Assim, apesar da modernidade, os grupos dominados permanecem 

cobertos pela invisibilidade social e política, ocupando lugar periférico na 

sociedade.  

2.2 As percepções dos agentes ambientais 

As reflexões aqui são a respeito da forma como os agricultores veem o 

Estado e as instituições e o nível de confiança que depositam nelas. O texto foi 

construído a partir de entrevistas realizadas com agricultores familiares da região 

em estudo, que aparecem mencionados por pseudônimos, como forma de 

resguardar a privacidade.  

Quando perguntado aos agricultores “O que é o Estado para você?” As 

primeiras reações observadas eram um riso, acompanhado de uma expressão de 

quem não sabia responder. Posteriormente, alguns deles falaram: “Isto eu não sei 

responder, não...”, e outros, arriscaram algumas respostas como: “é quem manda”, 

“são os grandes”, “são aqueles ladrões que não mandam nada pra gente”, “é o 

presidente, o governador”. Após um pouco mais de conversa, alguns entrevistados 

mencionaram alguns agentes que poderiam ser considerados “Estado”, tais como 

Emater, juiz, promotor, polícia, IEF. Observa-se que o fato de eles terem 

mencionado essas autoridades como representantes do Estado deve-se ao fato de a 

pesquisa ter sido apresentada como investigativa sobre a área ambiental e de toda 

a conversa que precedeu a essa pergunta ter sido a respeito de meio ambiente e de 

leis ambientais. 

De toda forma, a dificuldade em dizer quem é o Estado ou de mencionar um 

agente que pudesse representá-lo chama a atenção para a distância que existe 

entre esse grupo social estudado e a estrutura estatal. Os entrevistados somente 

associaram aquele ente à imagem de alguém que pune ou que não presta o apoio 

que deveria prestar. 

Ainda a respeito das percepções gerais, merece destaque o fato de quase 

todos os entrevistados terem mencionado que reconhecem que a lei para proteger 

o meio ambiente é necessária. 

O Sr. Alessandro, do Córrego de São João, disse: “Que deve de ter lei, acho 

que deve de ter, se não ia faltar água pra todo mundo. Mas tinha que ter diferença: 

uma lei para rico e uma para pobre. No Brasil, rico não cumpre lei.” 

Um dos aspectos mais enfatizados pelos agricultores em relação à 

legislação, especialmente a ambiental, foi o tratamento desigual entre ricos e 

pobres. Segundo os agricultores entrevistados, aqueles que possuem mais recursos 

econômicos conseguem resolver as questões de forma mais célere, sofrem menos 

fiscalizações e beneficiam-se mais com as permissões da lei.  
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Os agricultores compreendem que os “ricos” têm mais facilidade para 

adequarem-se à lei e, também, para se livrarem das punições, já que podem pagar 

por consultorias e/ou contratar os melhores advogados. Além disso, acreditam que 

os órgãos de fiscalização são condescendentes com os “ricos”.  

As percepções dos agricultores sobre o aspecto da desigualdade se justifica 

na medida em que se observa que a legislação ambiental é pautada pela 

necessidade de autorizações. Assim, quem tem mais recursos pode contar com o 

apoio de profissionais que irão viabilizar que as intervenções sejam feitas, sem que 

gerem qualquer contratempo. Já os agricultores “pequenos” tomam medidas 

espontaneamente, sem o devido respaldo da lei, e por isso ficam mais sujeitos aos 

rigores da fiscalização. Uma vez autuados, apresentam também menos facilidade 

de se defenderem, recorrendo de autuações, por exemplo. 

Segundo Chauí (2005), que afirma que o autoritarismo social e as 

desigualdades econômicas fazem com que a sociedade brasileira esteja polarizada 

“entre as carências das camadas populares e os interesses das classes abastadas e 

dominantes”, de forma que “as camadas populares não conseguem ultrapassar as 

carências e interesses e alcançar a esfera dos direitos” (CHAUÍ, 2005, p. 406). 

Assim, segundo ela, os interesses que não se transformam em direitos, tornam-se 

privilégios de alguns, e a polarização social se efetua entre os despossuídos e os 

privilegiados.  

As declarações dos agricultores a respeito da desigualdade de tratamento 

tornam-se ainda mais intrigantes à medida que se observa que elas revelam o 

oposto do que é apregoado pelas disposições do Código Florestal, que conferem 

um tratamento diferenciado aos agricultores familiares. Em nenhuma das 

declarações foi possível notar a percepção de que, de alguma maneira, os 

agricultores familiares experimentam algum favorecimento, pois as formas 

simplificadas apresentadas pela lei tornam-se complexas, se considerado que esses 

agricultores administram a respectiva propriedade sozinhos, com poucos recursos 

e sem acesso a consultorias ou qualquer tipo de assistência. 

Ainda sobre as percepções dos agricultores a respeito das dificuldades que 

encontram para cumprir a lei, foram notadas muitas observações referentes aos 

custos com os quais precisam arcar para regularizar as atividades ou se 

adequarem à legislação. De acordo com o Sr. Mundim, da comunidade do Silêncio 

(Viçosa - MG, MG): 

 
[...] falou que é pra regularizar, tudo tem que pagar. [...] Pra fazer o 
CAR, eles falam que é de graça; mas, chegando lá, eles só fazem se 
a gente tiver os documentos tudo. E a gente é que tem arrumar 
gente pra medir direitinho, porque não pode ser de qualquer 
maneira, não, tem que tá tudo certinho. 
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O excesso de burocracia também é uma reclamação recorrente. Os 

agricultores afirmam que “andar dentro da lei é difícil” porque “cada hora é uma 

coisa”, referindo-se ao número de documentos e laudos técnicos que são exigidos 

para que consigam concluir os processos de regularização. Tragtemberg (1980) 

chama a atenção para os dois lados da burocracia, que, se por um lado, iguala a 

sociedade, por outro, oprime, com seu formalismo e hierarquia. Nas palavras do 

autor, “a burocracia age antiteticamente: de um lado responde à sociedade de 

massas e convida a participação de todos, de outro, com sua hierarquia, 

formalismo e opressão torna-se secreta, defende-se pelo sigilo administrativo, pela 

coação econômica, pela repressão política” (TRAGTEMBERG, 1980, p. 190). 

Nota-se, mais uma vez, um desencontro entre o cotidiano no campo e o que 

diz a norma, pois, de acordo com o texto da lei, quando a propriedade é familiar, o 

procedimento estabelecido deve ser simplificado. Apesar disso, os agricultores 

apontam a burocracia como um dos principais fatores que dificultam o 

cumprimento da lei, em razão, principalmente, da falta de informação e da falta de 

assistência estatal. Novamente voltamos às discussões sobre o acesso, pois a 

existência do direito torna-se insuficiente, quando não se sabe como fazer uso dele. 

Existe uma grande parcela que se encontra excluída da democracia, pois depende 

do sistema, mas a ele não tem acesso. 

A respeito da assistência por parte do Estado, a percepção geral é de que o 

Estado é ausente, e o acesso é bastante restrito, seja aos órgãos, seja às 

informações. O Sr. José, da Comunidade do Silêncio, disse: “A dificuldade para o 

agricultor é muita. A gente luta muito, mas tudo que vai resolver é difícil. O Estado 

ajuda muito pouco. Por isso, muita gente não tá ficando na roça.” 

De acordo com os agricultores, o órgão que melhor os assiste é a Emater. 

Mencionaram, também, que participam das reuniões do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável. Esse Conselho busca organizar os agricultores 

politicamente para que fiquem mais fortalecidos para buscar o apoio do Estado, 

pelo menos em questões imediatas. Os entrevistados mencionaram, como exemplo 

de conquista obtida por meio do Conselho Municipal, “a passagem da patrola na 

estrada”. 

Quando perguntados sobre de quem deveria vir o apoio, as respostas foram 

variadas: governo, governo federal, presidente, governador, Estado. Nenhum dos 

agricultores mencionou o sindicato como um possível assistente nem como um 

órgão ao qual recorreriam, se precisassem. Disse o Sr. João, do Córrego de São João: 

“A Ematéria é que vem mais aqui. Tudo que acontece é ela que fala... E o conselho 

também ajuda muito; participar dele... A gente fica sabendo das coisas que tá 

acontecendo. Foi lá que eles falaram que tinha que fazer o CAR.” 

Por outro lado, em entrevista, o técnico da Emater afirmou que são muitas 

as demandas das populações rurais e que a Emater tenta atender a todas, mas não 

possui condições técnicas, nem número suficiente de funcionários para tal. Disse 
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ele: “As questões jurídicas são as que mais pegam; casos de licenciamento, outorga 

de água, e até mesmo o CAR, no começo. Os agricultores procuram a Emater, mas 

esta não possui profissional competente para auxiliar.” 

O excesso de exigências e a falta de assistência satisfatória no campo, com 

frequência mencionados, revelam reflexos diretos causados pela lei sobre os meios 

de vida. A dificuldade de acesso, por si só, representa uma limitação, pois quem 

tem informações consegue resolver suas questões com mais facilidade, perde 

menos tempo, tem menos aborrecimentos e fica menos sujeito a autuações. 

É importante ressaltar, aqui, que, apesar das reclamações e críticas 

apresentadas pelos agricultores em relação à legislação, dos 25 entrevistados, 

apenas um afirmou que “[...] não tem necessidade de ter lei pra tudo, porque quem 

acabou com o meio ambiente não foi a gente. Isso não ajuda muito, porque a gente 

só respeita mais ou menos.” (Sebastião, de Córrego São João; Viçosa - MG, MG). 

Todos os demais enfatizaram que a lei é importante porque ajuda a 

proteger a natureza, que é um bem precioso e essencial para a sobrevivência. 

Acho que deve ter lei, porque, se não, a gente faz as coisas de 
qualquer maneira. Concordo que tem que ter lei sobre o 
desmatamento. Para fazer represa, não concordo, não.  
(Sr. Zizim, Córrego de São João; Viçosa - MG, MG). 
 
Se não tiver lei, a natureza não aguenta. Ajuda sim!...  
(Dimas, Buieé; Viçosa - MG, MG). 

 

Observa-se, entretanto, que, ao mesmo tempo em que os agricultores 

ressaltam a importância da lei para preservar o meio ambiente, enfatizam que ela é 

desigual, exagerada e, por isso, difícil de ser obedecida. Logo, essas percepções 

devem ser interpretadas com cautela, porque podem indicar uma preocupação 

verdadeira em relação ao meio ambiente, por serem os recursos naturais a 

principal fonte para a sobrevivência do grupo; mas podem também indicar uma 

espécie de “discurso pronto” de que os entrevistados lançam mão, pois, como se 

sabe, nem sempre os agricultores familiares estão dispostos a preservar o meio 

ambiente.  

Quando perguntado se os agricultores procuram se adaptar ao que a lei 

manda, a totalidade deles respondeu que não.  

Em relação ao fato de, algumas vezes, serem surpreendidos pela fiscalização 

e receberem multa, sempre justificam, dizendo que as exigências são excessivas e 

que os vizinhos fazem as denúncias “por maldade”. 

O Sr. Zizim, de Córrego de São João, disse:  

 
Muita exigência não ajuda muito, porque a gente respeita mais ou 
menos. Isso é mais é pra deixar a gente de cabeça quente... 
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Dois aspectos merecem ser observados aqui. O primeiro, relativo ao 

descrédito dos agricultores em relação ao Estado que os explora; e o segundo, 

referente ao comportamento de resistência, desenvolvido por eles como uma 

forma de reação ao constante abandono e exclusão. Segundo Niederle e Grisa 

(2008), a resistência é uma forma que os atores sociais desenvolvem para se 

relacionar com o poder, é uma forma de os atores sociais intervirem no curso dos 

acontecimentos, pois faz com que indivíduos destituídos de capacidades 

transformem-se em atores. 

Acresce-se a esses dois elementos, a desinformação dos agricultores. Ficou 

evidenciado que eles possuem pouco esclarecimento sobre seus direitos e deveres. 

A respeito do Código Florestal, sabem aquilo que já “ouviram falar”, e que se refere 

basicamente à obrigatoriedade de “ter que ter reserva legal na propriedade”, “ter 

que cercar as nascentes” e “ter que pegar guia para fazer tanque de peixe, assim...”. 

Mesmo sobre esses aspectos mais comentados, o conhecimento é bastante 

superficial. A respeito da existência de um novo Código, a quase totalidade dos 

entrevistados afirmou que não sabia da existência da nova lei “essa lei ainda não 

chegou aqui não”. 

A percepção aqui, portanto, é de que as dificuldades, para seus portadores 

se adequarem à lei e para acessarem os órgãos prestadores de assistência, 

funcionam como um incentivo para permanecerem com as mesmas práticas, 

algumas vezes sabidamente ilegais. 

Esse aspecto fica bastante evidente na fala do Sr. Antônio, da Pedreira 

(Viçosa - MG, MG):  

 
Tem que exigir muito é dos grandes, de quem tem muita terra; 
mas deles, eles não exigem... A vida aqui é difícil, só quem tá aqui é 
que sabe. O Estado não faz nada pra gente, não. Ninguém vem aqui 
dar nada, a gente é que tem que lutar... 

 

Essas falas evidenciam a resistência como instrumento de defesa, pois é a 

única forma que esse grupo, continuamente excluído dos acessos, encontra para 

lutar contra um Estado que não os socorre. As alegações de falta de apoio por parte 

do Estado e de que o Estado “só chega pra multar” são bastante recorrentes. De 

acordo com os entrevistados, sempre que procuram os serviços do Estado recebem 

a resposta de que a prestação não é possível, seja porque faltam recursos ou 

porque faltam técnicos. Apesar disso, as providências para punir são rápidas. 

Quando perguntado se os agricultores conheciam algum órgão ambiental e 

se já tinha tido algum contato com algum deles e em que condições isto teria 

ocorrido, as respostas mais frequentes foram: “Já ouvi falar, mas não sei para que 

serve”. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 31 – Julho/Dezembro 2020 

www.sociologiajuridica.net 

36 

 

A Dona Maria de Lourdes disse:  

 
Eu vejo eles passarem por aqui; acho que é para multar os outros 
aí, mas eu nem conheço. 

 

Alguns agricultores, como o Sr. Sebastião, de Arruda, disseram que já 

haviam procurado o IEF para que autorizassem desmatamento na propriedade e 

que esse tinha sido o único contato que teve com o órgão. 

A percepção dos agricultores, portanto, é de que, se for para receberem 

apoio, recursos, informações, o Estado age como se eles não existissem, mas, por 

outro lado, são eles os mais atingidos pelas medidas de punição, seja porque são 

pobres, seja porque não possuem muita informação ou porque não podem pagar 

advogado. Pode-se pensar, então, a respeito de uma forma de “invisibilidade 

seletiva” ou “invisibilidade de dupla face” de que os grupos econômica e 

socialmente vulneráveis são vítimas. Portanto, embora a lei seja igual para todos, a 

ação do Estado e das instituições depende das características do sujeito. 

Os agricultores mencionaram, ainda, o fator “custo” como um elemento que 

dificulta a regularização das atividades. Disse o Sr. Antônio, de Pedra Redonda 

(Viçosa - MG, MG): “Tudo é demorado e tem que pagar”. Muitos agricultores 

associaram o argumento financeiro com os fatores “falta de tempo” e “falta de mão 

de obra”. Eles afirmam que, por não disporem de força de trabalho suficiente, seja 

em razão da escassez, tamanho da família, seja por causa do custo, não podem 

perder tempo para resolver questões na cidade. Assim, a burocracia e o custo das 

taxas encorajam o agricultor a permanecer em condição irregular: 

Por fim, menciona-se um último aspecto a respeito das entrevistas em que 

se pôde perceber algumas interferências que as punições e a situação de estar 

“respondendo a processo” são capazes de trazer para os agricultores, em âmbito 

social. São reflexos ligados ao sentimento de vergonha do agricultor em face de sua 

comunidade. 

 A respeito das consequências sociais e psicológicas trazidas por um 

processo judicial, Dworkin (2007) afirma que os processos judiciais são 

importantes em outro aspecto que não pode ser avaliado em termos de dinheiro, 

nem mesmo de liberdade. Segundo ele, “há inevitavelmente uma dimensão moral 

associada a um processo judicial, pois o juiz não apenas decide quem vai ter o quê, 

mas quem agiu bem ou quem cumpriu com suas responsabilidades de cidadão” 

(DWORKIN, 2008, p.3). Muitas vezes, as penalidades consideradas brandas pelo 

Judiciário, especialmente porque não resultaram em cerceamento de liberdade 

para o réu, trazem outras consequências não jurídicas, mas também gravosas, se 

considerado o contexto social em que o indivíduo está inserido. No caso dos 

agricultores, a dimensão moral da pena costuma ser até mais onerosa, dado o valor 

que esse grupo atribui à honestidade e à honra. 
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A honra é um valor muito importante para o camponês. A profissão do 

camponês não exige bravura, mas trabalho, e é este que ele defende na 

propriedade: “Trabalho e propriedade constituem a honra do camponês” 

(IHERING, 1978, p.51). Segundo Bourdieu (2006, p. 37), “um homem de honra é 

aquele que dá a cara, que olha de cabeça erguida, que olha os outros na cara, 

mostrando a cara”. Conjugando as considerações apresentadas acima com a 

transcrição da fala do agricultor – “Na época, ele ficou até meio esquisito com a 

gente, nem gostava de parar muito pra conversar, passava de cabeça baixa.”, nota-

se que o processo pode atingir fortemente o camponês, ao ponto de ele nem 

mesmo olhar nos olhos de seus pares, pois fora atingido em sua honra. 

Durante as entrevistas, a maior parte dos agricultores que já haviam sido 

multados ou respondido a algum processo por infração ambiental afirmou que não 

repetiriam a conduta. Isso indica que, apesar da resistência, possuem um temor, 

pois reconhecem que as consequências pelas condutas ilegais os prejudicam. 

Indica também que, quando se propõe analisar os impactos de um determinado 

fator (nesse caso, a lei) em relação aos meios de vida, não existe o pressuposto de 

que tais interferências serão sempre ruins. Elas também podem ser positivas, por 

conduzirem a uma mudança de postura no sentido da adoção de práticas mais 

aceitáveis. 

Conforme demonstrado, as interferências da legislação sobre os meios de vida 

dos agricultores vão além dos aspectos financeiros. Isso porque meios de vida não 

são apenas as formas de obtenção do sustento material, mas todo um conjunto de 

direitos, valores, costumes, que fazem do indivíduo quem ele é e que dão sentido 

seu ao mundo.  

3. O poder simbólico do Direito: reflexões à luz das teorias de Bourdieu 

A penalidade (multa/punição) apresenta-se como um dos aspectos mais 

relevantes quando busca-se compreender as interferências da legislação sobre os 

meios de vida dos agricultores, visto que todo o conjunto de acontecimentos que o 

agricultor passa a vivenciar, a partir do momento em que recebe uma autuação, se 

reflete em sua forma de vida, tanto do ponto de vista material e social quanto do 

psicológico. 

Em geral, diante de uma infração ambiental, a primeira penalidade aplicada 

é a multa administrativa. Na maior parte dos casos analisados, o valor a pagar ficou 

entre R$1.000,00 e R$2.000,00, de acordo com o tipo de infração praticado. Os 

parâmetros para a determinação do valor da multa estão estabelecidos em decreto. 

Os policiais ambientais entrevistados teceram críticas a tais parâmetros, porque, 

segundo eles, provocam situações de disparidade. Disse o sargento comandante da 

equipe: 
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Uma intervenção em área de até um hectare gera uma multa de mil e 

trezentos reais. Se for um centésimo de hectare ou um hectare, a multa é a mesma. 

Esse valor às vezes é muito baixo para uns e muito alto para outros. Com 

frequência, os agricultores mencionaram que quem tem poder econômico 

consegue se livrar do problema, e quem não tem é penalizado. 

Não é só o capital econômico que pode favorecer o indivíduo na sociedade, o 

capital social, adquirido através das redes de conhecimentos, de influências que ele 

estabelece ao longo de sua vida também possui esta função. Entretanto, um 

mínimo de capital econômico é fundamental para que o indivíduo consiga inserir-

se em um grupo; e uma vez que isto ocorra, cria-se um círculo de relacionamentos, 

relativamente independente do capital econômico. O capital social, assim, é capaz 

de ampliar as oportunidades do indivíduo porque facilita sua inserção nas altas 

camadas de poder político, econômico e social. O acesso a outros atores precede o 

acesso a recursos. 

Bourdieu (2003, p. 223) esclarece que “as condutas dos agentes jurídicos 

podem sujeitar-se mais ou menos às exigências da lei dependendo da composição 

do grupo de decisão ou dos atributos dos que estão sujeitos à jurisdição”. O autor 

afirma que a prática dos agentes encarregados de produzir o direito ou de aplicá-lo 

deve muito às finalidades que unem os detentores do poder simbólico aos 

detentores do poder temporal, político ou econômico. Nesse sentido, segundo 

Bourdieu (2003), o Direito pode ser um instrumento útil para oprimir os grupos 

dominados. 

Considerando os processos analisados, foi possível perceber que a 

realização de TACs tem sido a principal solução utilizada para resolver os casos de 

degradação ambiental e de desenvolvimento de atividades irregulares. Quando 

realizado o acordo, é comum o Ministério Público solicitar a apresentação de um 

projeto técnico de reconstituição da flora  (PTRF), além de determinar aquisição e 

o plantio de mudas. Aceita a proposta, é concedido um prazo para que a 

regeneração da área ocorra e, durante esse período, o autuado deverá comparecer 

mensalmente ao fórum para prestar contas. O custo do PTRF, de acordo com os 

dados constantes nos processos, inicia-se em R$1.500,00, na modalidade mais 

simplificada, podendo chegar a valores bem maiores, dependendo da situação do 

local e das exigências da justiça. 

Para que a justiça possa determinar as medidas de reparação e/ou 

compensação do dano ambiental, é necessário que exista um laudo atestando a 

existência e a extensão desse dano. Esse laudo é realizado por órgão estadual ou 

por profissional particular habilitado, desde que custeada pelo agente causador do 

dano. Nesse último caso, o infrator arcará, portanto, com dois pagamentos no valor 

de R$272,00, um no começo do processo para constatar o dano, e outro, ao final, 

para averiguar o cumprimento das obrigações assumidas. 
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Muitos dos TACs analisados tiveram de ser executados porque, embora 

tenham sido aceitos, a pessoa infringente não conseguiu cumprir a sua parte. 

Acredita-se que a pessoa aceita a proposta por se sentir intimidada diante do 

cenário forense, mas, na verdade, pouco compreende acerca do que está sendo 

proposto, mesmo porque, na maioria dos casos, não está acompanhada de 

advogado. 

Embora o TAC seja apresentado como uma forma mais célere de resolução 

do problema, porque evita o embate judicial que pressupõe produção de provas, 

não significa que, a partir de então, a questão será encerrada. Durante o período de 

cumprimento do ajuste, deve haver o comparecimento mensal à sede do Ministério 

Público para prestação de contas. Os agricultores que passaram por essa 

experiência enfatizaram que o fato de terem de comparecer ao fórum comprometia 

o trabalho na propriedade, pois representava perda de dia de serviço, em um 

contexto em que a mão de obra é escassa e a direção dos trabalhos corre por conta 

apenas do dono da terra: “mão de obra é muito difícil de achar... É a gente mesmo... 

Se sair, perde o dia...” 

Se, além de dano ambiental, o fato configurar crime ambiental, será lavrado 

um Termo Circunstanciado de Ocorrência que será encaminhado ao Juizado 

Especial Criminal . Se o crime apresentar pena máxima superior a dois anos, o fato 

deverá ser investigado por meio de inquérito, que será encaminhado para a Justiça 

Comum. Durante a pesquisa realizada na Comarca de Viçosa - MG, foram 

constatados apenas dois processos em curso na Justiça Comum, no período em 

estudo. Os demais casos tramitam no Juizado Especial Criminal. A maior parte dos 

processos em trâmite no Juizado Especial foi solucionada por meio da transação 

penal  que se concretizou em uma multa no valor de um salário-mínimo, cujo 

pagamento, em geral, foi feito de modo parcelado . A determinação, geralmente, é 

para que o valor seja depositado em uma conta do Tribunal de Justiça ou na conta 

do Fundo Nacional do Meio Ambiente, mas foram constatados muitos casos em que 

a determinação era para que o agente depositasse o dinheiro na conta bancária de 

alguma instituição beneficente municipal, como Mobilização Educativa Maria da 

Conceição Batalha, Associação Protetora de Animais ou Associação São Vicente de 

Paula. De acordo com determinação da lei de crimes ambientais, os valores 

arrecadados devem ser destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente  para 

reparar o dano onde houve o impacto. Entretanto, como não foi instituída forma de 

controle para esse procedimento, nem sempre ele é cumprido. 

Nos casos em que o agente tenha sido beneficiado pela transação penal há 

menos de cinco anos, ou tenha sido condenado a pena privativa de liberdade, não é 

possível a proposição de novo acordo; a condenação, então, costuma ser a uma 

pena de detenção, de seis meses a um ano. De acordo com o artigo 60, § 2º, do 

Código Penal, cabe ao Estado, ao aplicar a pena de detenção, apresentar a opção de 

substituição desta por uma pena pecuniária. Nos casos analisados, tais penas 
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foram substituídas por prestações pecuniárias a entidades beneficentes, em 

valores que variavam de R$1.000,00 a R$2.000,00, sempre parceladas. 

A partir da leitura e da análise realizadas, foi possível observar que, na 

primeira instância, os processos, com frequência, seguem o rito de forma bastante 

padronizada; embora, algumas vezes, os fatos sejam diferentes, a modalidade e a 

duração da pena são as mesmas. Em alguns casos, foi possível notar algumas 

disparidades em relação ao valor da multa aplicada. Foram observadas situações 

em que o juiz aplicou pena de multa de um salário mínimo em razão do desmate de 

0,15 hectares de terra. Em outro processo, aplicou a mesma pena em razão de 

desmate de um hectare de terra. E em outro, ainda, aplicou a mesma pena de um 

salário mínimo a um indivíduo que havia vendido 16 pássaros silvestres. A 

respeito desse último caso, menciona-se que o infrator estava respondendo ao 

sexto processo por venda de pássaros silvestres e, em todos os casos, as penas por 

ele recebidas eram inferiores ao valor recebido pela venda de cada pássaro. 

Quanto à característica de a maior parte dos crimes previstos na Lei de 

Crimes Ambientais contar com penas máximas inferiores a dois anos e, portanto, 

serem processados no Juizado Especial Criminal, compreende-se que seja uma 

escolha do legislador coerente com os interesses que havia por trás da criação 

dessa lei. Entretanto, a aplicação mecânica de penas mínimas aos diversos tipos de 

infração reflete uma despreocupação com a função social da pena, pois um 

agricultor que cortou árvores para fazer cerca recebeu a mesma pena que um 

infrator reincidente na venda de pássaros silvestres. A ideia que transparece é a de 

que o direito foi brando para o criminoso e árduo para o trabalhador. Além disso, 

para o infrator que vendia pássaros, funcionou como um incentivo, pois a pena foi 

bem menor do que o benefício auferido, e ainda foi parcelada. Tanto que esse 

infrator já estava respondendo ao sexto processo pela mesma prática. 

Para combater tais práticas é que Dworkin (2003) propõe interpretar a 

prática jurídica como uma atividade dinâmica que compreenda o direito como um 

processo em desenvolvimento contínuo. Essa ideia nega o traço convencionalista 

de direito unicamente como relato de fatos estabelecidos no passado e propõe uma 

atividade interpretativa que combine tanto elementos voltados para o passado 

quanto para o futuro (DWORKIN, 2005). 

Em relação aos acórdãos do Tribunal de Justiça de MG (TJMG) que foram 

analisados, não se observou a mesma linha padronizada das decisões. Quanto à 

venda de pássaros silvestres, o TJMG tem se posicionado favoravelmente à 

condenação aplicada pelos juízes de primeira instância, inclusive com 

reconhecimento de causas de aumento de pena. Já em relação aos desmates 

realizados por agricultores familiares, há decisões do TJMG compreendendo que 

não existe adequação social em punir pessoas que provocam danos ambientais 

mínimos na busca pela subsistência. Dessa forma, não manteve a decisão de 

primeira instância e absolveu o acusado. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 31 – Julho/Dezembro 2020 

www.sociologiajuridica.net 

41 

 

Apesar de as instâncias superiores apresentarem uma visão mais moderada 

da situação e considerarem o contexto social das partes envolvidas para a 

elaboração da decisão, poucos processos chegam a ser analisados pelo tribunal, 

visto que razões diversas, como a baixa renda e o baixo grau de instrução, fazem 

com que dificilmente a questão chegue até as instâncias recursais. Da sentença que 

homologa o acordo de transação penal cabe um único recurso, que é a apelação, 

mas também esse é muito pouco utilizado, mesmo porque, por ser a transação 

penal uma espécie de acordo, pressupõe-se que os dois lados estejam cientes e 

dispostos a cumprir o combinado. 

O baixo quantitativo de infrações ambientais praticadas por agricultores 

que chega ao conhecimento dos tribunais demonstra que esse grupo possui uma 

dificuldade de acessar as instâncias superiores, até porque isso não é possível sem 

a presença de um advogado/defensor. Nota-se, portanto, que a legislação 

disponibiliza mecanismos de defesa, mas os sujeitos nem sempre possuem os 

acessos que os permitiriam alterar as estruturas institucionais que os oprimem, 

revelando, pois, uma forma de vulnerabilidade em relação ao acesso aos direitos, 

que é reflexo da vulnerabilidade social e econômica que já se encontram. Segundo 

Sosa (2020, p.122): 

 
el abordaje de la vulnerabilidad como perspectiva que 
transversalmente atraviesa todo el ordenamiento jurídico ha de 
verse reflejada en la interpretación y aplicación del mismo, 
cobrando especial relevancia no solo para lograr la efectividad de 
los derechos de las personas en dicha situación sino también por 
cuanto la detección oportuna de la persona jurídicamente frágil 
permitirá prevenir o mitigar daños.  
 

Sobre a divergência de opiniões entre os juízes de primeira instância e os 

desembargadores do tribunal, segundo Bourdieu (2003), aqueles que compõem o 

campo jurídico concorrem pelo monopólio do direito de “dizer o direito”, ou seja, 

de apresentar a interpretação definitiva do fato à luz do direito, o veredito. “São 

agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste 

essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar um texto que consagra a 

visão legítima, justa, do mundo social” (BOURDIEU, 2003, p. 218). Assim, Bourdieu 

(2003) ressalta que eles próprios se dividem em grupos com interesses 

divergentes e, até mesmo opostos, em função da posição na hierarquia interna. 

A partir das leituras processuais, apresentam-se, também, aqui, algumas 

considerações a respeito da lei de crimes ambientais, que parecem importantes. A 

primeira observação dá conta de que existe uma dependência da lei ambiental em 

relação ao direito administrativo. Em muitos casos, a lei ambiental necessita se 

valer do direito administrativo para definir o tipo penal. Essa característica tem 

sido denominada pela doutrina como “acessoriedade administrativa” (COSTA, 

2009). Assim, muitos tipos penais descritos necessitam de complementação dada 

por portarias ou resoluções. Além disso, grande parte das ações tipificadas como 
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crime ambiental descreve um fato em que o agente praticou uma conduta, sem a 

autorização ou a permissão do órgão ambiental competente. Assim, o que 

caracteriza o crime é a falta da autorização administrativa. 

Reconhece-se a importância da regulamentação administrativa no caso dos 

crimes ambientais, pois tais normas abordam temas específicos como, por 

exemplo, níveis de poluição, o que talvez seja difícil de ser previsto no texto da lei. 

Mas acredita-se que mais importante do que averiguar se existe a autorização do 

órgão competente é averiguar se, de fato, ocorreu o dano ambiental e, ainda, se 

houve dolo/culpa na conduta do agente. Em muitos processos analisados, não foi 

possível constatar o dolo do agricultor, nem mesmo o dano, pois, em razão da 

demora na realização das perícias, muitas vezes a própria natureza se encarrega da 

recomposição do ambiente. 

Outro aspecto que pode ser pontuado refere-se ao fato de os atos 

administrativos poderem ser modificados de forma mais fácil do que as leis. E se 

grande parte da legislação destinada a coibir crimes ambientais vincula-se a 

definições e especificações constantes em atos administrativos, aquela também se 

torna facilmente mutável, o que comprometeria a segurança jurídica dos 

destinatários. Além disso, ainda existe o risco de criminalizar meras 

desobediências administrativas, que podem não acarretar dano ou risco de dano 

ao bem jurídico tutelado que é o meio ambiente. Assim, pune-se a falta de 

permissão ou autorização e não o prejuízo ambiental que a conduta poderia 

causar, pois esse não é avaliado. Por fim, tal prática pode abrir margem para o 

arbítrio da autoridade administrativa responsável pela fiscalização (COSTA, 2009). 

Compreende-se que essa vinculação entre a legislação ambiental e o direito 

administrativo seja um aspecto que dificulta bastante o cumprimento da norma, 

pois a prática da conduta correta depende, em certa medida, de alguma instrução 

ou assessoria, e, muitas vezes, também, do pagamento de taxas. Mais uma vez, 

portanto, volta-se à questão do acesso. Melhorar o acesso a ativos remete ao 

desenvolvimento tanto de capacidades individuais e coletivas quanto das 

estruturas de oportunidade (contexto social, político e econômico) que 

constrangem ou facilitam o acesso.  

Com relação às funções da pena, cabe mencionar que, de forma geral, são 

duas as funções básicas: a repressão ao crime perpetrado e a prevenção de novos 

delitos. Portanto, os seus principais objetivos são reeducar o infrator e intimidar a 

sociedade para que o crime seja evitado. Pelas razões expostas anteriormente, 

acredita-se que, da forma como o Estado tem tratado a questão ambiental, ele não 

tem conseguido reeducar os que agem trazendo prejuízo ao meio ambiente e, 

também, não tem coibido a ação criminosa. Apesar de haver uma legislação 

considerada moderna e uma doutrina ampla sobre o tema, a aplicação do direito 

no que se refere às questões ambientais reafirma uma justiça lenta, burocrática e, 
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muitas vezes, desigual, o que amplia o descrédito da sociedade em relação ao 

Estado e às instituições. 

As entrevistas evidenciaram esse aspecto, na medida em que permitiram 

ouvir, de quem figurou ou figura na condição de réu, não apenas aquilo que já se 

esperava a respeito de custos, aborrecimentos, tratamento desigual, mas também 

relativamente à falta de confiança nas autoridades, nas instituições e no Estado. Os 

entrevistados não se posicionaram contra a lei; mas se manifestaram contra quem 

faz a lei e contra quem a aplica. Isto demonstra que as experiências dessas pessoas 

com relação à justiça deixaram o sentimento de decepção, de desconfiança e de 

desamparo. Segundo Bourdieu (2003, p. 240), “a eficácia do direito surge na 

medida em que ele é socialmente reconhecido e se depara com um acordo, mesmo 

tácito e parcial, de resposta às necessidades e interesses reais”. 

Não à toa os símbolos do direito (espada, martelo, balança, toga, pena) estão 

ligados à ideia de força, pois o poder que nele reside de fato é capaz de trazer para 

o cidadão o sentimento de temor. Por meio do veredito (do latim: verdadeiramente 

dito), o direito classifica e define a pessoa, pois ele representa “a palavra 

autorizada, a palavra pública, oficial, enunciada em nome de todos e perante todos 

por mandatários autorizados de uma coletividade” (BOURDIEU, 2003, p. 236-237). 

Por meio da decisão judicial, o indivíduo é classificado perante a sociedade como 

honesto, criminoso, bom/mau caráter. Daí a importância de refletir a respeito do 

poder simbólico do Direito, que vai muito além do seu caráter regulamentar. 

As consultas e análises processuais e, principalmente, as entrevistas 

realizadas com os agricultores evidenciaram a condição desses sujeitos como 

súditos do Direito. Foi possível perceber que a lei interfere, de maneiras diversas, 

na forma das pessoas ganharem a vida, mas as principais interferências por ela 

produzidas não se referem ao aspecto econômico, mas aos acessos, seja às 

instâncias públicas, às concessões da lei ou aos órgãos que poderiam ajudá-los. 

Falta capital econômico e, consequentemente, capital social que possa lhes auxiliar, 

nesses espaços, a exercerem os direitos que, muitas vezes, a lei lhes concede, mas 

que ficam apenas no papel. 

 

4. Considerações finais 

A lei ambiental, que tem como principal finalidade regular o uso dos 

recursos naturais, estabelecendo restrições em sua utilização, interfere 

diretamente nos meios de vida dos agricultores, que passam a ter que desenvolver 

estratégias para administrar as restrições legais e permanecerem no campo. Por 

meio dessa pesquisa, foi possível constatar que grande parte dos agricultores 

familiares da região estudada fazem, de acordo com a lei ambiental, uso indevido 

da terra, e isso os coloca em situação vulnerável porque ficam sujeitos a uma 
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autuação e, até mesmo, a um processo judicial, o que pode trazer consequências 

que vão muito além do custo monetário ou do desgaste pessoal. 

Embora o poder judiciário, com frequência, utilize mecanismos 

extrajudiciais para solução de tais problemas, como é o caso dos TACs (Termos de 

Ajustamento de Conduta), a posição de desvantagem dos agricultores em face do 

poder do Estado foi evidenciada pela incapacidade de tais sujeitos utilizarem os 

mecanismos legais de defesa, como a defesa técnica realizada por advogado ou 

mesmo o acesso aos recursos.  

Ficou evidenciado, portanto, que embora a lei seja apresentada como uma 

construção “geral e abstrata” e “igual para todos”, promove efeitos mais gravosos 

sobre aqueles que não possuem os acessos e as redes de relacionamento eficazes 

para lhes garantir imunidade. Nesse sentido, a lei funciona como um instrumento 

de poder e, como tal, em lugar de promover o tratamento equânime entre os 

diversos grupos sociais, amplia e reforça o histórico de exclusão, já existente nas 

esferas social e econômica. 

As consultas processuais realizadas mostraram que a exclusão social e 

econômica que marca a história da sociedade brasileira se reflete no campo 

jurídico, pois os grupos social e economicamente mais fortes encontram mais 

facilidade para se adequarem às exigências legais e, assim, escaparem das 

punições, enquanto os grupos mais vulneráveis enfrentam maiores dificuldades 

tanto para cumprir as obrigações legais, quanto para se defenderem das acusações 

e mostrarem suas limitações. 

Constatou-se, ainda, que apesar de a lei e o próprio judiciário reconhecerem 

a condição de vulnerabilidade do agricultor, não existem medidas no sentido de 

corrigir o desnível, como a estruturação de órgãos (inclusive voluntários) que 

possam prestar assistência e oferecer apoio para viabilizar a defesa dos 

agricultores ou torná-la mais eficiente. Assim, as garantias constitucionais e legais, 

como o acesso aos recursos ou o direito de ser tratado com dignidade ou de 

receber uma pena proporcional à gravidade da conduta praticada, acabam ficando 

apenas no papel, reforçando o poder simbólico do Direito apontado pelas teorias 

de Bourdieu. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre o Meio 

Ambiente Cultural e o Direito Administrativo, mostrando a importância da tutela 

do patrimônio histórico, por meio do Tombamento, que é uma forma de 

Intervenção do Estado na Propriedade Privada, para a efetivação de um ambiente 

de vida equilibrado e de qualidade. A preservação do meio ambiente cultural 

impõe ao Estado o cumprimento de ações concretas e efetivas de políticas públicas, 

e exige da sociedade a mudança dos valores e do comportamento humano, por 

meio da educação ambiental. O artigo utiliza do estudo dogmático jurídico e da 

pesquisa bibliográfica, visando refletir sobre a garantia do meio ambiente cultural 

como medida essencial à preservação dos valores históricos e culturais da 

sociedade e como elemento integrador da identidade social.  

 
Palavras-chaves: Meio Ambiente Cultural; Patrimônio Histórico; Identidade 

Social; Qualidade de Vida.  

 
Abstract: This study aims to analyze the relationship between the Cultural 
Environment and Administrative Law, showing the importance of protecting the 
historical heritage, through Tombamento, which is a form of State Intervention in 
Private Property, for the effective of a balanced and quality living environment. 
The preservation of the cultural environment imposes on the State the fulfillment 
of concrete and effective actions of public policies, and demands from society the 
change of values and human behavior, through environmental education. The 
article uses legal dogmatic study and bibliographical research, aiming to 
understand the guarantee of the cultural environment as an essential measure for 
the preservation of historical and cultural values of society and as an integrating 
element of social identity. 
 
Keywords: Cultural Environment; Historical Patrimony; Social Identity; Quality of 
life. 
 

Sumário: 1. Introdução; 2. O meio ambiente cultural: conceito e disciplina jurídica; 

3. O Tombamento como instrumento de tutela do Meio Ambiente Cultural; 4. A 

relação do Direito à Cultura com o Meio Ambiente Cultural; 5. A preservação do 

meio ambiente por meio da educação ambiental; 6. Conclusão; 7. Referências 

Bibliográficas.  
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1. Introdução  

 A sociedade enfrenta problemas graves de depredação ambiental e de 

consumo desenfreado e irracional dos recursos naturais e humanos, o que tem 

gerado um debate constante sobre a necessidade de preservação ambiental. O 

Direito tem construído um campo normativo de tutela do meio ambiente, inclusive 

com previsão constitucional, visando garantir a existência de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para uma vida com qualidade.  

A preservação do meio ambiente passou a ser vinculada a ideia de um 

desenvolvimento sustentável, regulamentada por uma legislação complexa e 

rígida, com o objetivo de disciplinar as relações entre o indivíduo e o meio, 

pautadas no uso consciente e sustentável. A característica fundamental do 

desenvolvimento sustentável consiste na possibilidade de conciliar o 

desenvolvimento, a preservação ecológica e a qualidade de vida do homem, onde 

os problemas ambientais devem ser considerados dentro de um processo contínuo 

de planejamento.  

O conceito adotado de meio ambiente é amplo, não mais restrito aos 

elementos da natureza e aos recursos naturais. O meio ambiente deve ser 

compreendido como o lugar onde se vive, com suas características e 

condicionamentos naturais e culturais, incluindo, o meio ambiente natural, 

artificial, o cultural e do trabalho.  

O presente trabalho se direciona para o Meio Ambiente Cultural, que é 

aquele que está integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 

paisagístico, turístico, que embora seja artificial, envolve uma carga de 

sentimentos e expressões adquiridas pelo homem ao longo dos tempos, fruto da 

vida em sociedade. O meio ambiente cultural constitui dos bens de natureza 

material e imaterial portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.  

 O objetivo específico do estudo é analisar como a atual legislação 

administrativa contribui para a preservação do meio ambiente cultural. Mas, o 

trabalho ressalta que somente a lei não consegue realizar essa finalidade, é preciso 

uma mudança no estilo de vida da sociedade, por meio do estabelecimento de uma 

nova cultura educacional de comprometimento da tutela ambiental em todas as 

suas dimensões.  

 
2. O meio ambiente cultural: conceito e disciplina jurídica 

A Constituição Federal de 1988 representou o grande passo do 

constitucionalismo brasileiro em direção ao reconhecimento à tutela ambiental 

como um direito fundamental. “Foi o primeiro texto a trazer, de modo específico e 
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global, inclusive em capítulo próprio, regras sobre o meio ambiente, além de outras 

garantias previstas de modo esparso na Constituição” (LENZA, 2012, p. 1202).  

Em seu art. 225, garantiu a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, equiparado a bem de uso comum do povo e essencial 

à qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Hoje, a preservação 

ambiental pode ser classificada como um direito humano de natureza difusa, tendo 

uma pluralidade de titulares indeterminados, onde o ser humano é o titular desse 

direito.   

A expressão “meio ambiente” é rica de sentido e valores, pois exprime “a 

interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.” (SILVA, 1995, p. 2)  

O meio ambiente natural ou físico é aquele constituído por solo, água, ar, 

atmosférico, flora e fauna, que não é o objeto do trabalho. O Meio Ambiente 

artificial é compreendido pelo espaço urbano construído, as edificações e pelos 

equipamentos públicos, estando disciplinado no artigo 182 da Constituição 

Federal, que estabelece os objetivos da política de desenvolvimento urbano, 

voltadas para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e de 

garantir o bem-estar de seus habitantes.  

O Meio Ambiente Cultural integra o conceito de Meio Ambiente Artificial e 

compreende o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, 

resultado de uma obra humana carregada de valor cultural, que traduz a formação 

e a história de um povo.  

 
A proteção do patrimônio cultural insere-se, sem dúvida, no 
conceito de direito fundamental de terceira geração, sendo 
inconteste que a tutela desse direito satisfaz a humanidade como 
um todo (direito difuso), na medida em que preserva a sua 
memória e seus valores, assegurando a sua transmissão às 
gerações futuras (MIRANDA 2006, p. 16). 

 

O conceito de Meio Ambiente Cultural está previsto no art. 216 da 

Constituição Federal:  

 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os 
modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V 
- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
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O artigo 23, inciso III, da Constituição Federal preceitua ser de competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos 

documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E o seu 

artigo 24, inciso VII, estabelece que é de competência da União, dos Estados e do 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.  

 
3. O Tombamento como instrumento de tutela do Meio Ambiente Cultural  

 O Tombamento é um instrumento de intervenção do Estado na propriedade 

privada, que incide sobre o bem móvel ou imóvel, instituída pelo poder público, 

visando a preservação do bem, público ou privado, em razão do seu valor histórico, 

artístico, turístico, arqueológico, cultural e paisagístico, que impõe ao proprietário 

certas limitações. Essas limitações devem ser compreendidas dentro do contexto 

da finalidade social da propriedade. “A propriedade privada não é mais absoluta. 

Seu uso, gozo, fruição e disposição não podem opôr-se aos interesses gerais. (...) 

Aquela propriedade privada, oponível a todos e contra o Estado, já não existe.” 

(GASPARINI, 2010, p. 866)  

A Intervenção do Estado na propriedade privada é o “ato do Poder Público 

que, compulsoriamente, retira ou restringe direitos dominiais privados, ou sujeita 

o uso de bens particulares a uma destinação de interesse público”. (MEIRELLES, 

2005, p. 580) A intervenção revela o caráter autoridade da Administração, 

impondo restrições ao proprietário na obrigação de fazer ou de se abster de fazer 

algo, em decorrência da lei e em nome da garantia do interesse público.  Mas, não 

tem caráter de confisco, e quando trazem danos ou perda ao proprietário tem o 

direito de ser indenizado.  

 

A intervenção, quer na propriedade particular, quer no domínio 
econômico, não se efetiva arbitrariamente ou mediante critérios 
ou interesses dos agentes públicos. Prevista na Constituição, é 
regulamentada por lei, no que se refere ao modo e à forma de sua 
execução. Qualquer comportamento público desgarrado desse 
limite torna nula a intervenção e enseja a responsabilidade do 
agente. (...) Com efeito, circunscreve-se a ação interventiva, de um 
lado, pela proteção dos interesses da comunidade e, de outro lado, 
pela observância dos direitos e garantias dos administrados. Na 
conciliação dessas duas necessidades residem os limites da 
intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. 
(GASPARINI, 2010, p. 865, 866) 
 

O tombamento incide sobre o direito de modificar, atingido também a 

destinação e a alienabilidade do bem. O bem tombado continua no domínio e na 
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posse do proprietário, gerando o direito à indenização pelo prejuízo que a medida 

ocasionar ao proprietário. (MEIRELLES, 2005, p. 874) O bem público tombado é 

inalienável podendo ser transferido para outra entidade pública. No caso 

particular a entidade pública tem direito de preferência na alienação. O 

tombamento gera restrições aos vizinhos, que não podem construir edificações 

que impeça ou reduza a visibilidade do bem. Caso o proprietário descumpra suas 

obrigações pode ser multado e mandado demolir as obras que fez.  

Seu fundamento legal é o art. 216, parágrafo 1º da Constituição Federal e 

pode ser feito no âmbito federal, estadual e municipal. Na esfera federal o órgão 

competente para o tombamento e fiscalização é o IPHAN, Instituto do Patrimônio 

Historio e Artístico Nacional. No Tombamento geral, como uma cidade, não cabe 

indenização, mas, no tombamento isolado cabe indenização se houver prejuízo 

para o dono.  

O decreto lei 25/37 previu três tipos de tombamento:  

1) tombamento de ofício: incide sobre bens públicos e é feito pela 

autoridade competente. Nível federal pelo presidente do IPHAN.  

2) tombamento voluntário: recai sobre bem privado e realiza-se mediante 

simples concordância de seu proprietário, podendo ser a seu pedido ou mediante 

notificação.  

3) tombamento compulsório: ocorre quando o proprietário recusa a 

inscrição em tombamento. Nesse caso se instaura um procedimento 

administrativo. A notificação é 15 dias para o proprietário anuir ou impugnar. Não 

impugnando a autoridade manda tombar, mas impugnando os autos são 

encaminhados ao Conselho do órgão para apreciação. No âmbito federal a 

homologação do tombamento cabe ao Ministro da Cultura e cabe recurso ao 

Presidente da República.  

 Tombar significa inscrever, registrar, inventariar, cadastrar, no livro 

respectivo. O referido decreto prevê a existência do chamado Livro de Tombo, 

onde será inscrita todas as obras pertencentes ao patrimônio histórico e artístico 

nacional, seja bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja de 

interesse público, por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico: 1) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico. 2)  Livro do Tombo Histórico. 3) Livro do Tombo das Belas Artes. 4) 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas.  

 Lembra Fiorillo (2003) que “a degradação ou o desaparecimento de um 

bem do patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento nefasto do 

patrimônio de todos os povos do mundo”.   

 A Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 

orienta os países, a fim de garantir a adoção de medidas eficazes para a proteção, 
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conservação e valorização do patrimônio cultural e natural situado em seu 

território:  

 

a) adotar uma política geral que vise a dar ao patrimônio cultural 
e natural uma função na vida da coletividade e a integrar a 
proteção desse patrimônio nos programas de planificação geral;  
 
b) instituir em seu território, na medida em que não existam, um 
ou mais serviços de proteção, conservação e valorização do 
patrimônio cultural e natural, dotados de pessoal e meios 
apropriados que lhes permitam realizar as tarefas a eles 
confiadas;  
 
c) desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnicas e 
aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitam a um Estado 
fazer face aos perigos que ameacem seu patrimônio cultural e 
natural;  
 
d) tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, 
administrativas e financeiras adequadas para a identificação, 
proteção, conservação, revalorização e reabilitação desse 
patrimônio;  
 
e) facilitar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou 
regionais de formação no campo da proteção, conservação e 
revalorização do patrimônio cultural e natural e estimular a 
pesquisa científica nesse campo. (UNESCO, 1972) 
 

 O Direito Ambiental atua na esfera preventiva (administrativa), reparatória 

(civil) e repressiva (penal). A Lei 9.605, de 1998, conhecida como Lei dos Crimes 

Ambientais, estabelece a tutela ambiental penal, visando prevenir e reprimir 

condutas praticadas contra o meio ambiente.  A Lei traz uma seção com a descrição 

dos crimes cometidos contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. 

Eládio Lecey (1998, p. 38) afirma que “mais importante do que punir é prevenir 

danos ao meio ambiente”. E a prevenção passa pela educação ambiental e pela 

formação da consciência coletiva da necessidade e importância de se respeitar o 

patrimônio histórico.  

 
4. A relação do Direito à Cultura com o Meio Ambiente Cultural  

Recentemente o direito se apropriou do elemento cultural como objeto de 

tutela, em razão da necessidade de garantir à sociedade a liberdade cultural. A 

cultura expressa a identidade de um povo ou nação, construído historicamente a 

partir das práticas coletivas. “Cultura é assim encarada como um sistema de 

significações mediante o qual uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, 

vivenciada e transformada.” (SOUZA, 2011) Isto equivale a dizer que tudo aquilo 

que o homem realiza, elabora e projeta, está ligado à cultura.  
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A cultura representa, ao mesmo tempo, o que já foi explorado e produzido 

pelo homem, e o que deve se ensinar as gerações mais novas para que elas 

reproduzam a vida em sociedade. Cultura é, portanto, "a dimensão histórica, social 

e grupal, da vida humana em sociedade" (NUNES, 2017) A mudança cultural da 

sociedade sobre seus valores ambientais somente acontece por meio da educação.  

A partir da segunda metade do século XX o fenômeno cultural, como 

intermediador das relações humanas, passou a ser compreendido como objeto do 

Direito, como resultado da necessidade dos povos de proteger suas 

particularidades contra a ameaça de uniformização cultural (SOUZA, 2011).     

No âmbito do Direito Internacional, a tutela dos direitos culturais está 

presente em diversos tratados internacionais de direitos fundamentais ratificados 

pelo Brasil. Há também tratados específicos sobre os direitos culturais, lidando 

com o assunto sob diferentes enfoques, como por exemplo, a Convenção Relativa 

às Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e 

Transferência de Propriedades Ilícitas sobre Bens Culturais, a Convenção para 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e a Declaração Universal sobre 

Diversidade Cultural.  

O artigo 215 da Constituição Federal garante a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, devendo o Estado apoiar 

e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Portanto, cabe 

ao Estado, por meio de políticas públicas culturais, oferecer aos cidadãos meios de 

usufruir desse direito, partindo do pressuposto de que muitas pessoas não têm 

condições econômicas para ter acesso à cultura. 

 
O art. 215 da CF/88 consagra como direito fundamental o princípio 

da cidadania cultural ao estabelecer que o Estado garantirá a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiara e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. (LENZA, 2012, p. 1177)  

 

O direito à cultura, assegurado pelo nosso ordenamento jurídico, é pouco 

efetivado na vida das pessoas na atual realidade brasileira de imenso desequilibro 

social. Apenas uma pequena parcela da população brasileira frequenta teatros, 

museus, exposições e cinema. Poucos têm hábito de leitura e são consumidores de 

livrarias e usuários de bibliotecas. A infraestrutura cultural, os serviços e os 

recursos públicos de cultura estão situados em grandes centros urbanos e 

disponíveis para as classes mais ricas (DONADELI, 2011, p. 42). 

A atuação do Estado na efetivação dos direitos culturais não tem 

correspondido aos anseios da sociedade. “O papel do poder público deve ser de 

favorecer a livre procura das manifestações culturais, criar condições de acesso 
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popular a cultura, prover meios para que a difusão cultural se fundamente nos 

critérios de igualdade” (SILVA, 2001, p. 48).  

Quando se fala em direito à cultura, tanto se pode entender o direito das 

pessoas de adquirir conhecimento, como também num sentido mais amplo, onde a 

cultura é vista como a noção da formação do homem nos diversos aspectos da vida, 

como a afetiva, a intelectual, a artística, etc. Portando, o significado de cultura está 

indissociável do ser humano, uma vez que as construções humanas, como os 

símbolos, as instituições, as regras, as manifestações, são obras culturais.   

Não tem como falar em garantia do direito à cultura sem uma política de 

garantia ao patrimônio cultural, por meio de instrumentos administrativos, mas 

também por meio de educação ambiental.  

 

5. A preservação do meio ambiente por meio da educação ambiental 

Na modernidade a sociedade intensificou as agressões à natureza. Em razão 

da voracidade econômica e do estilo de vida da população em consumir, há uma 

ameaça permanente na degradação do meio ambiente, o que colocar em risco a 

vida futura da humanidade. A preservação do meio ambiente, em todas as suas 

dimensões, requer o amadurecimento da consciência humana e social, a mudança 

no estilo de vida, e a principalmente a constituição de valores ambientais.  

 O Artigo 225, VI, da Constituição Federal estabeleceu a necessidade de 

promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente, de forma a construir um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida das presentes 

e futuras gerações. Portanto, a Constituição Federal considerou a educação 

ambiental como um instrumento de efetivação desse direito, que deve ser 

realizado por meio de políticas públicas instituídas pelo Estado.  

 A Lei n° 9.795, de 1999, disciplina a Educação Ambiental, estabelecendo que 

ela é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal. A educação ambiental tenta despertar 

em todos a consciência de que o ser humano é componente do meio ambiente, 

tentando superar a visão antropocêntrica e mostrando as relações que os homens 

estabelecem entre si e com a natureza e os problemas derivados de dessas 

relações.  

 A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os 

seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental visa 

transformar o comportamento humano, de forma a permitir a construção de 
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valores sociais que desperte a preocupação individual e coletiva para a questão 

ambiental, englobando a proposta de construção de sociedades que respeita o 

meio ambiente em todas as suas dimensões. 

 Educar ambientalmente representa reduzir os custos ambientais, efetivar 

ideias de consciência ecológica, incentivar a realização do princípio da 

solidariedade, no sentido de perceber que o meio ambiente é de todos os titulares 

indetermináveis (FIORILLO, 2008.p.53). A proteção do meio ambiente somente 

terá os resultados esperados quando a sociedade compreender o valor da 

preservação como elemento integrante da sua cultura. 

 Em muitas cidades existem monumentos e construções tombadas pelo 

patrimônio histórico, mas que são desconhecidas pelos seus próprios habitantes. É 

importante educar para que as pessoas entendam a representatividade histórica 

do seu patrimônio, para que vivências passadas possam orientar comportamentos 

futuros. Conhecer a história é fundamental no processo de desenvolvimento 

humano e social.  

 
6. Conclusão 

A regulamentação normativa é fundamental para estabelecer os parâmetros 

da ação do Estado e da sociedade em relação ao meio ambiente. O Direito 

Ambiental busca a construção jurídica de alternativas para orientação das políticas 

públicas urbanas, impondo punições aos que desrespeitarem as normas 

estabelecidas.  

Para a preservação do meio ambiente cultural, especialmente do patrimônio 

histórico e cultural é necessário uma ação mais efetiva do Poder Público, não 

somente promovendo o tombamento histórico, mas aumentando os investimentos 

em políticas públicas de preservação, de incentivo as manifestações culturais e da 

memória, e na fomentação de uma educação ambiental que crie uma consciência 

coletiva da necessidade de preservação.  

 Não basta a lei garantir o direito a um meio ambiente equilibrado se 

sociedade não tiver um comportamento adequado no uso racional do meio 

ambiente. A tipificação penal de crimes ambientais, a ação fiscalizadora dos órgãos 

do Estado e todas as medidas públicas de combate a degradação do meio ambiente 

não são suficientes sem a participação consciente da sociedade na preservação do 

meio ambiente. A efetivação de um meio ambiente de qualidade, em todas as suas 

formas de expressão, natural, artificial, cultural e do trabalho, depende 

circunstancialmente da mudança de costumes e valores sociais.  

A preservação do meio ambiente cultural requer um padrão de 

comportamento voltado para a prática de conservação da memória, o respeito os 

monumentos históricos e a compreensão do que eles representam para a 

sociedade.  
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Resumo: Este trabalho se propõe a tecer diálogo acerca do entrelaçamento 

necessário da educação ambiental com o fundamento do Estado Ecológico de 

Direito para a devida compreensão acerca da complexidade ambiental atual. Para 

isto, primeiramente será discorrido a respeito da complexidade ambiental, a partir 

da relação entre a teoria da complexidade, cunhada por Edgar Morin (1986) e a 

racionalidade ambiental desenvolvida por Enrique Leff (2002); O segundo ponto 

da pesquisa abordará o Estado Ecológico de Direito como novo modelo de postura 

estatal visando o equilíbrio e preservação ambiental, e, por fim, a aproximação 

necessária entre educação ambiental e o novo modelo de Estado Ecológico. A 

pesquisa será de caráter bibliográfico-documental. 

 
Sumário: 1. Introdução; 2. Complexidade ambiental: entre Leff e Morin; 3. A 
viragem estatal socioambiental: o Estado Ecológico de Direito; 4. Educação 
Ambiental como efetivação para o Estado Socioambiental de Direito; 5. 
Considerações Finais; 6. Referências. 
 
Palavras-chave: Estado Ecológico de Direito. Educação Ambiental. Complexidade 

Ambiental. Interdisciplinaridade. 

 
Abstract: This work proposes to weave a dialogue about the necessary 

intertwining of environmental education with the foundation of the Ecological 

State of Law for the proper understanding of the current environmental 

complexity. For this, it will first be discussed about environmental complexity, 

based on the relationship between the theory of complexity, coined by Edgar 

Morin (1986) and the environmental rationality developed by Enrique Leff (2002); 

The second point of the research will address the ecological state of law as a new 

model of state posture aimed at environmental balance and preservation, and, 

finally, the necessary approximation between environmental education and the 

new model of Ecological State. The research will be bibliographic and 
documentary. 
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Keywords: Ecological rule of law. Environmental education. environmental 
complexity. Interdisciplinarity. 

 

1. Introdução 

 Nas últimas décadas, acentuou-se a preocupação com a degradação 

ambiental, insurgindo no debate contemporâneo acerca da necessária consciência 

em relação a crise da natureza. Com o avanço da modernidade técnica e científica, 

bem como, a necessidade insana de dominação econômica e cultural, o meio 

ambiente arca diariamente com as consequências negativas de todo este 

“progresso”. 

 As alterações no clima, avanço no nível do mar e derretimento das geleiras, 

esgotamento dos recursos hídricos, desertificação, extinção de boa parte da fauna, 

são alguns dos eventos que desembocam na crise atual ambiental vivida por todo o 

globo. Neste passo, o papel do Estado tornou-se fundamental enquanto garantidor 

da manutenção e qualidade do bem-estar ambiental.  

 Assim, para promover o debate do papel estatal para gerenciar a crise 

ambiental planetária, doutrinariamente desenvolveu-se o chamado Estado 

Ecológico de Direito. Este modelo de Estado seria aquele comprometido com a 

sustentabilidade alicerçado no respeito aos direitos inerentes à natureza, visando 

efetiva justiça ambiental. 

 O Estado Ecológico de Direito visando contribuir para melhor compreensão 

sobre as questões ambientais, principalmente em relação a complexidade da 

relação homem-natureza, dialoga com a prática educativa, precipuamente através 

da educação ambiental.  

  A educação ambiental não é algo restrito às ciências biológicas, envolve e se 

constitui de forma interdisciplinar haja vista que a problemática ambiental envolve 

uma série de fatores desde o comportamento humano, a padrões de consumo, 

mobilidade urbana e desigualdade socioeconômica. Por esta razão, a educação 

ambiental é obrigatória em todas as modalidades de ensino, incluindo o ensino 

superior, como dita a Lei n. 9.795/1999.  

 Ademais, a educação ambiental busca propiciar o estímulo e o 

fortalecimento de uma consciência crítica tanto sobre a problemática ambiental 

como social (artigo 5º, III) questionando os paradigmas sociais, culturais e 

econômicos vigentes. Nesta esteira, é necessário que o Estado Ecológico de Direito 

esteja pautado e alicerçado em base educativa forte e questionadora tal como é a 

educação ambiental.  

 Por esta razão, o presente estudo visa aproximar o fundamento do Estado 

Ecológico de Direito com a educação ambiental, com o intuito de que a educação 

ambiental possa desenvolver a devida consciência crítica ecológica. A temática ora 
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trabalhada justifica-se pela importância e urgência do debate acerca dos 

problemas ambientais e das consequências oriundos desta crise em nível global, 

principalmente em relação ao papel do Estado e da educação. 

 Para a execução do objetivo principal, a pesquisa inicia-se abordando a 

complexidade ambiental a partir dos teóricos Enrique Leff e Edgar Morin, na 

intenção de repensar a relação homem-natureza e seus desafios atuais, aliado a 

interdisciplinaridade do paradigma. Ademais, o segundo ponto do trabalho visa 

discorrer sobre o Estado Ecológico de Direito, também denominado Estado 

Socioambiental, no qual o agente estatal aprofunda as dimensões social e 

ambiental na sua postura, colaborando para a proteção do meio ambiente. Por 

último, a educação ambiental como fundamento e respaldo para o Estado 

Ecológico de Direito. 

 Por fim, a pesquisa é predominantemente bibliográfica e utilizou-se do 

método indutivo. 

 
2. Complexidade ambiental: entre Leff e Morin 

 As reflexões acerca da complexidade humana começaram a aflorar a partir 

do século XXI, principalmente no campo científico, mas com impacto direto em 

vários âmbitos da vida humana, como o desenvolvimento de valores diante da 

educação, meio ambiente e natureza humana, que refletem a complexidade da 

interação social e ambiental1. 

 Esta multiplicidade humana também perpassa pelas questões ambientais, 

de forma mais específica, na relação homem-natureza e em todos os contextos 

adjuntos nesta interlocução. Por isso, para se compreender a racionalidade 

ambiental é necessário tecer aproximações com a teoria da complexidade do 

pensamento científico, ou seja, de Enrique Leff a Edgar Morin.  

 Para iniciar a discorrer sobre complexidade, é necessário antes 

compreender o paradigma clássico da ciência e sua insuficiência atual. O 

paradigma clássico também denominado paradigma moderno2 tem como 

fundamento a certeza e a objetividade. Na visão de Vasconcellos3 se cria um novo 

padrão de racionalidade centrado na matemática, na qual a natureza é objetivada e 

reduzida a partes mensuráreis e observáveis. 

 No mesmo sentido, o paradigma cartesiano como também é abordado o 

pensamento científico moderno, encontra respaldo em figuras importantes, a 

principal delas é o filósofo, físico e matemático francês René Descartes, 

 
1 MORIN, Edgar. Os sete saberes da Educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000. 
2 Cumpre esclarecer que a expressão paradigma moderno refere-se a fase histórica do pensamento 
científico, não contendo nenhuma relação com os fatos atuais.  
3 VASCONCELLOS, Maria José Esteves. Pensamento sistêmico: novo paradigma da ciência. Campinas: 
Papirus, 2002. 
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considerado o Pai do Racionalismo Moderno. De acordo com Marilda Aparecida 

Behrens e Anadir Luiza Thomé Oliari4: 

 
O paradigma cartesiano prega a crença na legitimidade dos fatos 
que são perfeitamente conhecidos e sobre os quais não se têm 
dúvidas, devendo-se para isso dividir e estudar a menor parte, 
partindo destas para o entendimento do todo. Propõe com isso o 
método analítico por meio da indução e dedução embasado na 
lógica e na matemática. O ponto central do pensamento 
tradicional cartesiano é a concepção de que os fenômenos podem 
ser analisados e compreendidos se forem reduzidos às partes que 
os constituem. Ao conhecer uma parte de um sistema, o 
pesquisador chegará ao conhecimento de seu funcionamento. 
Assim, separa-se o corpo da mente, privilegiando sempre a mente 
como sendo superior aos aspectos do corpo. 

 

 O pensamento tradicional cartesiano tem como fundamento básico a 

fragmentação do universo. Este foi um dos motivos pelos quais este pensamento 

começou a tornar-se insuficiente, pois colocou o homem como o centro do mundo, 

por isso poderia transformar, explorar e escravizar a natureza5. 

 O questionamento acerca do pensamento tradicional cartesiano iniciou-se 

no século XX, principalmente porque mostrou-se insuficiente e com limitações a 

várias questões que começaram a serem colocadas em pauta, como no campo da 

educação em que os alunos e os professores passaram a ser vistos como máquinas 

e o conhecimento cada vez mais reducionista.  

 Por esta razão, foi necessária a superação do pensamento mecanicista para 

um pensamento sistêmico e totalizante, que priorizasse o todo e não fragmentasse, 

que contemple a solidariedade, a humanidade, a sensibilidade, o afeto, o amor e o 

espírito de ajuda mútua6. O surgimento do paradigma complexo também 

denominado emergente tem como fundamento o ser complexo e de inquietações 

variáveis.  

 Morin7 esclarece do que se trata o termo complexo: 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há 
complexidade quando os elementos diferentes são inseparáveis 
constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, 
o psicológico, o afetivo, o mitológico) e há um tecido 

 
4 BEHRENS, Marilda Aparecida; OLIARI, Anadir Luiza Thomé. A evolução dos paradigmas na 
educação: do pensamento científico tradicional a complexidade. Diálogo Educ., Curitiba, v. 7, n. 22, 
p. 53-66, 2007, p.58.  
5 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 
Cultrix, 1996. 
6 BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 3. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2009. 
7 MORIN, Edgar. Os sete saberes da Educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000, p.38. 
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interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 
partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre 
a unidade e a multiplicidade. 

 

 Neste contexto, o pensamento complexo visa um sistema aberto, 

abrangente e interconectado, abandonando o conhecimento simplista e fechado 

para outras ideias e que busca a objetividade de forma demasiada.  Como bem 

explica Moraes8: 

Complexidade esta compreendida como princípio articulador do 
pensamento, como um pensamento integrador que une diferentes 
modos de pensar, que permite a tessitura comum entre sujeito e 
objeto, ordem e desordem, estabilidade e movimento, professor e 
aluno e todos os tecidos que regem os acontecimentos, as ações e 
interações que tecem a realidade da vida. 

 

 A complexidade visa principalmente o conhecimento transdisciplinar 

alicerçado na relação entre disciplinas e com interface entre os conteúdos. A partir 

desta constatação, Morin9 (2007) esclarece que a complexidade não faz parte 

somente da ciência, mas da própria vida humana, pois todas as relações são tecidas 

das mais variadas manifestações, não podendo ser averiguada de forma isolada. 

 Para Morin, o ser humano é um sujeito que possui autonomia e que pode se 

colocar como centro do seu próprio mundo. Por isso que o pensamento complexo 

coloca sua atenção voltada também para intersubjetividade humana. A partir do 

momento em que o homem interage na vida em sociedade, os seus conhecimentos, 

tanto aqueles produzidos como os acumulados, tornam-se situações complexas, 

principalmente com relação à natureza. 

 Por isso é importante considerar que: 

 
(...) o novo paradigma começa a encontrar espaços para dar 
respostas mais relevantes para os problemas da humanidade. Na 
natureza, tudo é cíclico, assim, cabe refletir que o movimento 
natural de entropia no universo pode gerar a crise e o caos, mas 
permite rever, rediscutir e construir novas possibilidades. A nova 
reorganização precisa restituir ao homem e, por extensão, a 
natureza, o que foi perdido com a proposição do pensar 
tradicional, do capitalismo exacerbado e mais recentemente, da 
globalização desenfreada e descomedida. A reunificação da 
humanidade com si mesmo e com a natureza depende de uma 

 
8 MORAES, Maria Cândida. Pensamento eco-sistêmico: educação, aprendizagem e cidadania no 
século XXI. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 20. 
9 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
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visão unificadora, em especial, na proposição de processos que 
incluam a sustentabilidade do planeta10. 

 

 Deste modo, a crise ambiental atual também é uma crise do pensamento e 

do conhecimento. Por isso torna-se tão urgente também compreender Enrique Leff 

que trata acerca de saber, complexidade e racionalidade ambiental justamente 

porque a crise ambiental nos remete também a crise do próprio conhecimento 

científico. 

 Cabe de antemão colocar que a questão ambiental emerge principalmente 

no último terço do século XX, nos finais dos anos 60 e começo da década de 70, 

colocando em pauta os problemas ambientais e a finitude da natureza e dos 

recursos naturais, oriundas de uma crise civilizatória e que se manifesta pelo 

“fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente, marcados pelo 

logocentrismo da ciência moderna e pelo transbordamento da economização do 

mundo guiado pela racionalidade tecnológica e pelo livre mercado11.” 

 Por isso que, segundo Leff, o pretendido saber ambiental carrega a 

necessidade de ter caráter integrador e problematizador do conhecimento 

fragmentado e setorial, busca construir uma rearticulação das relações sociedade-

natureza. A complexidade da problemática ambiental questiona o conhecimento 

disciplinar de forma não totalizante12. 

 Hissa13 complementa acerca do saber ambiental: 

 
(...) o desenvolvimento dos saberes ambientais emerge sem a 
chancela dos limites disciplinares, livres como a abertura da 
fronteira, voltados para o exterior, feitos de uma trama caótica. 
Não há objetos definidos, mas diversas possibilidades de 
estruturação teórica de objetos que se atravessam e que se 
tornam mundos feitos de interseções a interrogar a disciplina: 
tecidos juntos, transversais, complexos, transdisciplinares. Não há 
metodologias próprias, monopolizadas: há uma multiplicidade 
anárquica de alternativas de tratamento integrado das questões 
ambientais. 

 

 Através da busca do saber ambiental, Leff procura desenvolver uma nova 

maneira de se estudar a crise ambiental, a partir da complexidade e do 

conhecimento científico. A complexidade ambiental implica, portanto, na revolução 

 
10 BEHRENS, Marilda Aparecida; OLIARI, Anadir Luiza Thomé. A evolução dos paradigmas na 
educação: do pensamento científico tradicional a complexidade. Diálogo Educ., Curitiba, v. 7, n. 22, 
p. 53-66, 2007, p.65. 
11 LEFF, Enrique. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. Olhar de professor, Ponta 
Grossa, 14(2): 309-335, 2011, p.309. 
12 Id. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 9. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2012. 
13 HISSA, Cássio Eduardo Viana. Saberes Ambientais: desafios para o conhecimento disciplinar. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2008, p.59. 
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do pensamento no intuito de transformar o conhecimento, principalmente que este 

reforce a necessidade de proteção à natureza e vise a sustentabilidade: 

 
A complexidade ambiental não é a complexidade do mundo, dos 
seres, da realidade; não é somente a complexidade do real, da 
geratividade da physis, da evolução da natureza, da emergência da 
ordem simbólica; não é a complexidade de um pensamento que 
representa e compreende melhor a complexidade da matéria. A 
complexidade ambiental emerge da relação entre o real e o 
simbólico; é um processo de relações ônticas, ontológicas e 
epistemológicas; de hibridações da natureza, da tecnologia e da 
cultura; é, sobretudo, a emergência de um pensamento complexo 
que apreende o real e que se torna complexo pela intervenção do 
conhecimento. Por isso, não é simplesmente um pensamento 
complexo mais bem unido à complexidade de seu objeto de 
estudo, mas um pensamento que ultrapassa a relação de 
conhecimento, que vai além de uma ontologia do ser e de uma 
epistemologia, e se abre para um saber da vida e uma ética da 
outredade14. 

 

 A complexidade ambiental ajuda a compreender e aprimorar a relação ser 

humano-natureza porque consegue evidenciar os vínculos necessários para a 

superação da crise ambiental, não colocando a natureza como simples objeto da 

humanidade. Nesta mesma perspectiva, busca compreender que a crise ambiental 

também se coaduna com a crise da razão, pois os problemas ambientais também 

são problemas do próprio conhecimento, ou seja, da forma como o conhecimento é 

adquirido e passado. 

 A partir desta complexidade e racionalidade ambiental, Leff propõe pensar 

o ambiente de forma integrada com outras relações e processos, tanto de ordem 

física como social, assim o ambiente não se resume a ecologia, mas trata-se de uma 

categoria sociológica e social15. 

 Portanto, ficam evidentes as conexões entre saber ambiental e 

complexidade, discorridas nesta pesquisa a partir dos teóricos Leff e Morin. Dando 

seguimento a este pensamento sistêmico e de mudança paradigmática na relação 

homem-natureza agora analisando a postura estatal, o tópico seguinte abordará o 

Estado Ecológico de Direito. 

 
3. A viragem estatal socioambiental: o Estado Ecológico de Direito 

 Em um contexto de agravamento da crise global ambiental, vários desafios 

foram colocados em destaque e que merecem discussão, um deles é o papel do 

 
14 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 
15 Id. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 9. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2012. 
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Estado frente aos problemas socioambientais. Desta forma, foi necessário ampliar 

o fundamento do Estado de Direito para Estado socioambiental, Estado ecológico 

de Direito ou ainda, Estado de Direito Ambiental. 

 A temática não é novidade no âmbito acadêmico e jurídico, contudo, diante 

da complexidade dos problemas ambientais contemporâneos, foi necessário 

rediscutir o efetivo amparo do Estado para a preservação ambiental.  

 De forma introdutória, percebeu-se que a noção de Estado moderno não é 

suficiente para a proteção da natureza, e uma das justificativas para a ascensão 

deste fundamento do aparelho estatal interligado com o meio ambiente encontra 

origens no Antropoceno. De acordo com Viola e Basso16, Antropoceno é uma nova 

época geológica e humana, caracterizada pelo protagonismo da humanidade como 

força transformadora do planeta, principalmente da natureza. 

 Percebeu-se que os riscos da crise global não cessariam de forma imediata e 

sem uma ação urgente, por isso, era necessário incorporar a proteção do meio 

ambiente como pauta política dos Estados. Esta crise ambiental também 

denominada crise civilizatória foi acentuada e proporcionada pela própria lógica 

capitalista e marcada pela injustiça ambiental, no qual Layrargues17 defende a 

existência de “uma relação entre baixa condição socioeconômica e alta exposição 

aos riscos ambientais, [...] causando injustiça ambiental para uns e conforto ou 

segurança ambiental para outros”. 

 Diante de toda dificuldade material, principalmente a necessidade de 

controlar a ação humana para com a natureza, afim de reduzir os riscos de extinção 

da humanidade, surge uma nova teoria de modelo de Estado que tem como 

objetivo primordial incorporar o meio ambiente como fundamento para sua 

tomada de decisões, alicerçado na preocupação ambiental: 

 
O termo “Estado ambiental” teve origem na Alemanha, formulado 
à semelhança do já constitucionalmente estabelecido Estado de 
Direito e Estado Social, com a introdução da definição dos 
objetivos estatais do artigo 20 a da Lei Fundamental alemã. O 
conceito foi, contudo, consolidado e ampliado 
interdisciplinarmente por Kloepfer 18.  

 

 Cabe mencionar, que o próprio Estado de Direito já reconhece todos os 

direitos fundamentais, independente da dimensão em que se enquadrem, contudo, 

 
16 VIOLA, Eduardo; BASSO, Larissa. O sistema internacional no antropoceno. Rev. bras. Ci. Soc., São 
Paulo,  v. 31, n. 92, p.1-18,  2016.   
17 LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de (ORGs.). Repensando a educação 
ambiental: um olhar crítico. São Paulo: Cortez, 2009. 
18 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. 1.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p.67. 
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como leciona Sarlet e Fensterseifer19, foi necessário garantir de maneira direta o 

mínimo existencial socioambiental aliado à justiça ambiental, que representam 

uma possibilidade para o exercício dos demais direitos fundamentais, por isso a 

necessidade de amplitude do Estado de Direito Ambiental. 

 Deste modo, a tarefa do Estado Socioambiental de Direito é regular a 

atividade econômica, mas, sempre perseguindo os objetivos para realização de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Assim, o Estado assume 

postura intervencionista em prol de estabelecer políticas públicas sociais e 

ambientais. 

 De acordo com Fensterseifer20: 

 
A proteção ambiental passa a ser uma das bases éticas 
fundamentais da sociedade contemporânea na sua caminhada 
civilizatória, exigindo-se, para o convívio harmonioso entre todos 
os integrantes da comunidade humana, a firmação de um pacto 
socioambiental em relação à proteção da Terra, onde todos os 
atores sociais e estatais assumam as suas responsabilidades e 
papéis na construção de uma sociedade nacional e mundial 
ambientalmente saudável. Propõe-se uma reconciliação do 
homem natural com o homem político. 

 

 Neste ínterim, constata-se a insuficiência do Estado Social de resolver e 

amenizar a situação constante de devastação ambiental. Por isso que o modelo 

denominado Estado Ecológico de Direito se torna mais apto para suprir as 

demandas ambientais e proporcionar um desenvolvimento econômico mais 

sustentável.  

 Em termos normativos, o marco para a propositura do Estado Ambiental foi 

a Declaração Mundial sobre o Estado Ecológico de Direito estabelecida no 1º 

Congresso Mundial de Direito Ambiental da IUCN em 2016 realizado no Rio de 

Janeiro. Esta Declaração estabeleceu pontos importantes acerca do Estado 

Ecológico de Direito, o principal foi a necessidade de mudança do agente estatal em 

lidar com os problemas ambientais. Bem como, enfatizar que a existência da vida 

humana depende da integridade da natureza. 

 Como dita Winter21, através do Estado Ecológico de Direito busca-se 

proteger os direitos das futuras gerações por meio da preservação da base natural, 
 

19 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre 
a constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 
20 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico constitucional do estado socioambiental de direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
21 WINTER, Gerd. Um fundamento e dois pilares: O conceito de desenvolvimento 
sustentável 20 anos após o Relatório de Brutland. In: WINTER, Gerd. Desenvolvimento Sustentável, 
OGM e reponsabilidade Civil na União Europeia. Tradução: Carol Manzoli Palma. Campinas, SP: 
Millennium Editora, 2009. 
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que é fundamental não apenas para o desenvolvimento econômico e social, mas 

para a própria existência da vida. Não obstante, a doutrina afirma que o Estado 

Ecológica de Direito “é fictício e marcado por abstratividade”22 . 

 Apesar da abstratividade, o Estado Ambiental não pode ser justificado de 

forma reducionista, ao contrário, deve ser visto como meta a ser perseguida em 

busca da otimização do aparelho estatal e da sua ingerência na preservação do 

meio ambiente. De acordo com Bortolini e Ayala23, o Estado Ecológico de Direito 

tem cinco funções fundamentais: 

 
(i) ajustar formas que sejam mais adequadas para a gestão dos 
novos riscos e evitar a irresponsabilidade organizada; (ii) 
juridicizar instrumentos contemporâneos, que sejam preventivos 
e precaucionais, abandonando a ideia segundo a qual o Direito só 
deveria se preocupar com danos evidentes, e passando a 
incorporar, então, uma atenção especial aos danos e riscos 
abstratos, potenciais e cumulativos; (iii) aproximar a noção de 
direito integrado, vez que a efetividade da defesa ambiental 
depende de considerações multitemáticas; (iv) buscar a 
construção de uma consciência ambiental; (v) favorecer uma 
maior compreensão do objeto estudado, propiciando o 
entendimento da posição ecológica do ser humano e das 
implicações que decorrem da visão integrativa de ambiente. 

 

 A necessidade de uma tutela mais incisiva para a proteção do meio 

ambiente ensejou um novo pacto social que tornasse capaz de promover um 

desenvolvimento social e ambiental, de forma inclusiva, ou seja, a vertente 

ecológica e de preservação ambiental deve aproximar-se cada vez mais das 

demandas sociais, conjugando as duas áreas. Por esta razão, Ingo Sarlet que se 

refere ao contexto político, o objetivo do Estado contemporâneo não pode ser 

considerado como pós-social24. 

 Na mesma esteira, Canotilho25 estabelece que Estado Ecológico de Direito 

deve estar pautado em algumas premissas, tais como: a) o Estado Constitucional, 

além de ser e dever ser um Estado de Direito democrático e social, deve ser 

também um Estado regido por princípios ecológicos; b) o Estado Ecológico aponta 

 
22 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. 1.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p.149. 
23 BORTOLINI, Rafaela Emilia; AYALA, Patryck de Araújo. O projeto de Estado Socioambiental de 
Direito: projeções e implicações na ordem constitucional brasileira. XXII CONPEDI, Direito 
Ambiental I, 2013, p.8-9.  
24 SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010, p. 16. 
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3.ed. Coimbra: 
Almedina, 1999 e Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. In: Sarlet, Ingo 
Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
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para formas novas de participação política. Logo, o Estado Socioambiental também 

preleciona a diversidade ecológica e social pautada na Constituição Federal. 

 Esta nova postura estatal exige medidas e ações compartilhas entre Estado 

e cidadãos, utilizando-se desde mecanismos de responsabilização, tutela, 

reconstituição e medidas paliativas. Prega-se, portanto, um axioma de cunho 

existencial, comunitário e universalista, que propicie uma conscientização global 

ambiental. 

 A partir das considerações aqui tecidas, no tópico seguindo analisaremos a 

educação ambiental como possibilidade de efetivação do Estado Ecológico de 

Direito, analisando-a também a partir da lógica do mínimo existencial ecológico. 

 

4. Educação Ambiental como efetivação para o Estado Socioambiental de 

Direito 

 Para pensarmos a educação ambiental como fundamento do Estado 

Ecológico de Direito, é necessário primeiramente reconhecer que o ensino jurídico 

brasileiro é falho quando trata das questões ambientais, isso porque, o ensino 

ainda reproduz o paradigma mecanicista, antropocêntrico, dualista e cartesiano de 

forma a perpetuar o sistema capitalista26. 

 O ensino quando trata das questões ambientais, não abarca, de forma 

totalizante, a complexidade que permeia esta situação, pois o conhecimento ainda 

insiste em ser fragmentado. Ensina-se sobre a natureza, sobre a poluição e sobre a 

extinção da fauna, mas nunca se relaciona com os problemas sociais e quanto o 

sistema econômico impacta diretamente nesta perda da biodiversidade, isto tudo 

fruto do paradigma mecanicista que se insere na educação. 

 Neste condão é que a educação ambiental se torna uma proposta efetiva 

para se compreender a complexidade ambiental, como bem coloca Guattari27, é 

imprescindível a ecologização das relações, da mente e das instituições, 

principalmente as de ensino. 

 Por esta necessidade no sistema de ensino, é que a educação ambiental 

consta expressamente no Decreto 4.281/2002, que estipulou que a inclusão da 

educação ambiental deve se dar de maneira integradora às disciplinas, de forma 

contínua e transversal. De acordo com Lucie Sauvé28: 

 
26 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. 1.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
27 GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução Maria Cristina F. Bitencourt. — Campinas, SP: 
Papirus, 1990. 
28 SAUVE, Lucie. Educação ambiental: possibilidades e limitações. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 31, n. 
2, p. 317-322, Aug.  2005. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022005000200012&lng=en&nrm=iso. Acesso em fev. 2021, p.317. 
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A educação ambiental não é, portanto, uma “forma” de educação 
(uma “educação para...”) entre inúmeras outras; não é 
simplesmente uma “ferramenta” para a resolução de problemas 
ou de gestão do meio ambiente. Trata-se de uma dimensão 
essencial da educação fundamental que diz respeito a uma esfera 
de interações que está na base do desenvolvimento pessoal e 
social: a da relação com o meio em que vivemos, com essa “casa de 
vida” compartilhada. A educação ambiental visa a induzir 
dinâmicas sociais, de início na comunidade local e, 
posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade, 
promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades 
socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos 
problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles. 

  

 Desta forma, a educação ambiental pode contribuir para o aperfeiçoamento 

da relação entre Estado, como agente concretizador de políticas públicas e meio 

ambiente, isso porque sua área de atuação é mais ampla do que a mera 

conservação ambiental, além disso, a educação ambiental visa ensinar o 

pensamento crítico, a visão crítica da realidade, além da visão sistêmica, que são 

indispensáveis para lidar com a questão ambiental29 .  

 De forma introdutória, cabe mencionar que a educação ambiental possui 

algumas vertentes, com conceitos, práticas e metodologias próprias. Dentre as 

principais denominações pode-se citar: educação popular, crítica, formal, não 

formal, conservacionista, dentre outras30.  

 Em um momento inicial, a educação ambiental concebia-se como prática de 

cunho conservacionista, ou seja, como prática de conscientização estritamente 

ecológica, como sistema ambiental e não educacional. Com o passar do tempo e 

amadurecimento doutrinário, surgiu no âmbito da educação ambiental, a 

macrotendência pragmática, que como coloca Layrargues e Lima31:  

 

(...) abrange, sobretudo, as correntes da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável, é 
expressão do ambientalismo de resultados, do pragmatismo 
contemporâneo e do ecologismo de mercado que decorrem da 
hegemonia neoliberal instituída mundialmente desde a década de 
1980 e no contexto brasileiro desde o governo Collor de Mello nos 
anos 1990. Caracterizam esse cenário pragmático a dominância da 
lógica do mercado sobre as outras esferas sociais, a ideologia do 

 
29 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. 1.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
30 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura Carvalho. Educação Ambiental Crítica: nomes e 
endereçamentos da educação. In: PP Layrargues, Identidades da educação ambiental brasileira, 
Brasília, 2004, p.13-24. 
31 LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As macrotendências político-
pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambient. soc., São Paulo, v. 17, n. 1, p. 23-40, Mar.  
2014, p. 30-31.  
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consumo como principal utopia, a preocupação com a produção 
crescente de resíduos sólidos, a revolução tecnológica como 
última fronteira do progresso e a inspiração privatista que se 
evidencia em termos como economia e consumo verde, 
responsabilidade socioambiental, certificações, mecanismos de 
desenvolvimento limpo e ecoeficiência produtiva. 

 

 A educação ambiental pragmática caracteriza-se pelo individualismo, 

desencadeia a noção de que cada um deve fazer sua parte para a preservação do 

meio ambiente e está fortemente presente nos meios midiáticos. Contudo, não se 

interessa pela análise econômica, social e cultural da sociedade. 

 A última vertente da educação ambiental, é a que será trabalhada nesta 

pesquisa, trata-se da educação ambiental crítica. Uma das principais referências da 

educação ambiental crítica é Paulo Freire, pois o educador brasileiro coloca a 

educação como fonte de transformação de cidadãos e busca pela emancipação 

social e educacional. 

 De acordo com Reigota32, na perspectiva crítica, adota-se a ideia de mudar 

radicalmente as relações entre humanidade e natureza, numa perspectiva 

transformadora e emancipatória. Na vertente crítica, abrange a complexidade e 

não mais a ideia de conteúdos estritamente biológicos, e que reduzem a educação 

ambiental às ciências biológicas. 

  A educação ambiental crítica visa abordar o sistema econômico vigente, as 

desigualdades sociais, as origens da crise ambiental, a reprodução social, a 

exploração socioeconômica e, principalmente, a relação ser humano natureza: 

 

O pensamento crítico é pensamento transformador, em busca da 
emancipação da sociedade. Consiste em não aceitar naturalmente 
como preestabelecidas as determinações básicas de existência. 
Analisa a sociedade atual tendo em vista que ela é baseada em 
uma verdade histórica, o capitalismo, que transforma e molda a 
sociedade sem que seus próprios membros estejam cientes disso. 
O conhecimento crítico pretende mostrar a que a produção 
científica tradicional é parcial, pois ao ignorar que a produção 
científica tem uma posição determinada no funcionamento da 
sociedade vai acabar por fazer uma construção social da 
sociedade que fica no nível da aparência33. 

 
  

 Desta forma, a educação ambiental crítica torna-se mais oportuna como 

fundamento do Estado Ecológico de Direito, pois abrange o ato reflexivo e crítico. 

 
32 REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. 2. ed., São Paulo: Brasiliense, 2009. 
33 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. 1.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p.125. 
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Estabelece a educação ambiental como ato político que enseja tanto em mudanças 

individuais, coletivas e institucionais. A educação ambiental crítica torna-se 

primordial para o Estado Socioambiental porque visa a mudança e transformação 

social e se fundamenta nos valores da racionalidade contra hegemônica. 

 Portanto, a educação ambiental é fator determinante para a devida 

construção do Estado Ecológico de Direito, pois concebe a visão de complexidade 

acerca da problemática ambiental e promove o pensamento crítico, superando o 

pensamento tradicional e hegemônico. 

 

5. Considerações Finais 

 Em meio a tantas crises, uma das que mais assusta e que possui impacto 

direto na nossa qualidade de vida é a crise ambiental. Há décadas, estudiosos, 

instituições globais e agentes políticos visam colocar em voga a temática da 

preservação ambiental, contudo, a tratativa ainda merece atenção, principalmente 

pela complexidade de temas que envolve. 

 Uma das vertentes para tratar o tema de enfrentamento da crise ambiental 

trata-se da mudança de postura do agente estatal. O Estado deve estar calcado em 

gerenciar a crise ecológica e social com maior respaldo e participação política, por 

isso torna-se oportuno a criação do Estado Ecológico de Direito. 

 Este Estado que alia a questão social com a ambiental deve estar respaldado 

no fundamento educacional a partir da educação ambiental, já que esta possibilita 

a compreensão crítica das imbricações decorrentes da crise ambiental, econômica 

e social e, principalmente da relação ser humano-natureza. 

 Por esta razão, o presente estudo visou abordar o Estado Ecológico de 

Direito também denominado Estado Socioambiental, como possibilidade para 

compreender a complexidade ambiental e sua crise, colocando a educação 

ambiental como alicerce desta nova postura estatal.  

 Diante disso, primeiramente é imperioso ter noção de que a crise ambiental 

é complexa, e passa pela própria epistemologia científica. Por isso é necessário 

discutir as intersecções entre ambiente e ser humano, o contexto econômico 

vigente e as relações socioculturais. 

 Ademais, tanto o educador ambiental como o jurista, devem estar atentos a 

tentar pensar criticamente, de forma a melhor relacionar as questões ambientais à 

aplicação do Direito e vice-versa. Por isso que a educação ambiental deve ser um 

dos fundamentos primordiais para a concretização do Estado Ecológico de Direito 

com o fim de demonstrar a complexidade da relação ser humano-natureza e 

efetivar a devida preservação ambiental. 
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