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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

Resumo: O presente estudo observa os desafios conceituais da responsabilidade por danos 

socioambientais na fronteira agrícola do Alto Xingu, como também ressalta a lacuna entre os 

instrumentos jurídicos e as demandas socioambientais da região, através de uma abordagem 

interdisciplinar. Inicialmente argumentamos que análise da responsabilidade, seja ela 

administrativa, cível ou penal por danos socioambientais devem ser enfrentadas, discutindo-

se, casuisticamente, a capacidade de um sistema ecológico restabelecer um equilíbrio. Para 

tanto, precisar-se-ia discorrer acerca de questões complexas como: a reversibilidade de um 

dano ambiental causado num ecossistema seria possível? Em que condições? Baseadas em 

qual paradigma?Num segundo momento discorremos que, paralelamente às questões acima 

abordadas, outras - tão importantes quanto às anteriores – são centrais no tema da 

responsabilidade. Versam sobre a repercussão do dano patrimonial, moral e espiritual: a 

indenização pecuniária dos danos seria bastante para comunidades que operam em lógicas 

diferentes da eurocêntrica e que compreendem o mundo a partir de outras epistemologias? 

Quem faria esta tradução? Como se daria a fixação de um valor de indenização? Existe 

reparação possível a um dano ambiental para populações e culturas que vivem em estreita 

relação com o ambiente? O que seria um dano espiritual? O que chamamos de 

moral/imaterial/espiritual seria correlato à dimensão simbólica da cultura? De qual cultura? A 

européia?Nesta etapa, utilizamos como referência principalmente pescadores e o povo 

Xavante. Por fim, a partir das questões levantadas, propõe-se uma releitura crítica do Código 

Florestal Brasileiro e do instituto da responsabilidade por danos ambientais a partir da 

perspectiva socioambiental. Isto é, pretende-se responder a pergunta: pode o direito ambiental 

ser emancipatório? Pode esse instrumento jurídico ser utilizado por aqueles que não foram 

pensados como atores de direito no Alto Xingu? Direitos fundamentais de quem? A resposta 

sugerida como hipótese é afirmativa. Trata-se, contudo, de um sim bastante condicional. E, as 

condições referem-se principalmente à conceituação de interesse social e desenvolvimento 

dentro do contexto socioambiental da Bacia do Alto Xingu. 



 

PALAVRAS CHAVE: Legislação ambiental; Danos socioambientais; Alto Xingu; Interesse 

social; Desenvolvimento. 


