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Simpósio: 25 - DIREITOS HUMANOS, SOCIODIVERSIDADES, POVOS E 
COMUNIDADES: 
 RESISTÊNCIAS E INSURGÊNCIAS 
 
RESUMO:  
 
Além do impacto na estratégia global de produção e serviços, a Sociedade (pós-)Industrial) de 
sobremodo alterou a relação entre o homem e a natureza, difundindo a perspectiva 
antropocentrista utilitarista na história da humanidade, atualmente sob o invólucro do risco 
(Ulrick Beck). Considerando a hiperexploração da natureza, os eventos catastróficos e o 
desequilíbrio na ordem ambiental, sob a insígnia da sustentabilidade, o ecocentrismo apresenta-
se nos Tratados, Declarações e Convenções Internacionais, bem como nas Constituições de 
alguns países (como a do Brasil), instituindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
bem jurídico per si e a ideologia do desenvolvimento econômico sustentável. Balizado na 
pesquisa bibliográfica e documental, tem-se como objeto desta pesquisa se na atual Sociedade 
de Risco, a incorporação e propagação das premissas socioambientais intergeracionais, 
notadamente enraizadas e defendidas pelo povos e comunidades tradicionais, encontra-se 
pacificada. A relevância do tema descortina-se com os dados estarrecedores do relatório 
Defensores da Terra (2016) desenvolvido pela Organização não-governamental (ONG) Global 
Witness em parceira com o jornal The Guardian. Isso porque, a pesquisa atualizada e divulgada 
no site da ONG, constatou que 197 pessoas foram assassinadas em 2017 em decorrência de 
suas lutas contra os atos abusivos de governos e empresas contra o meio ambiente e a terra 
ocupada por povos e comunidades tradicionais, estando a América Latina no topo do ranking 
onde mais ocorrem estas violências. O Brasil manteve a primeira posição mundial como o país 
mais perigoso aos ativistas ambientais, com o registro de 46 assassinatos, seguido na região 
latina pela Colômbia com 32 mortes e no México com 15. Haja vista que os principais embates 
ambientais no Brasil estão relacionados ao agrobusiness robustecido pelo lobby governamental, 
é intuitivo o raciocínio de que os povos e comunidades tradicionais estão entre os que mais 
sofrem reprimendas em razão do uso e exploração dos recursos naturais. Urge destacar, que a 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) uniram-se para divulgar (08.06.2017) a Nota à Imprensa relatando que o direito dos 
povos indígenas e o direito ambiental estão sob risco no Brasil, dado que nos últimos 15 anos 
foi constatado o maior número mundial de assassinatos de ativistas ambientais neste país, 
estando os povos indígenas sobre grande ameaça, vulgarizando e violando o teor da Declaração 
da ONU sobre povos indígenas, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 



(OIT) e da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Os resultados, por 
ora alcançados, denotam que os impulsos pelo crescimento econômico corrompem a pretensa 
harmonização prelecionada pela sustentabilidade para que a Sociedade de Risco atenue os 
efeitos negativos pelas interferências antropogênicas, que tornam o presente e o futuro obscuro. 
A idealização pelo desenvolvimento verde (economicamente sustentável) é usurpado por um 
desenvolvimento marcado por violências contra o meio ambiente e contra os ativistas 
ambientais (sobretudo àqueles pertencentes aos povos e comunidades tradicionais), sendo a cor 
vermelha (simbolizando a degradação e poluição ambiental e o sangue dos ativistas) a 
representação da atual configuração da proteção ambiental de vários países, inclusive o Brasil.  
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