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RESUMO: Expandem-se os debates sobre o modelo de desenvolvimento 
vigente. O desenvolvimento humano, em todas as suas dimensões, deve ser 
construído sob esta nova ética ambiental, buscando a compatibilidade dos 
anseios e necessidades sociais com os processos econômicos e políticos 
(atentos às correntes de inovação tecnológica e à globalização), sem 
comprometer as reservas para o presente ou futuro. Na era do antropoceno e 
numa sociedade de risco, em um mundo digital e construído em formas reais e 
digitais, os meios de informação e de participação estão remoldando o exercício 
da democracia (e-democracy). Com a socialização através de mídias sociais e a 
proliferação de fontes de “informação”, o conhecimento e as ciências chegam a 
ser questionados, e o fundamento para problemas sérios são colocados em 
risco, como a contestação das mudanças climáticas e a negação dos direitos 
humanos. Diversidade, como pluralismo (de culturas, religiões, etnias, origens) 
é vista como um diferença a ser combatida, um mundo dividido entre o “nós” e 
os “outros”, o que se traduz como um problema para a própria sobrevivência da 
democracia, onde o “bem comum de todos” passa a ser esmagado pela 
compreensão de império da maioria sobre as minorias (nesse sentido se retoma 
a função contramajoritária dos direitos humanos e do judiciário). Aí alguns 
questionamentos persistem: O direito é capaz de alcançar a globalização ou 
seria necessário o retorno ao local? Diante deste contexto, o que se busca 
investigar é a possibilidade da construção de uma ordem ambiental internacional 
e até que ponto haveria legitimidade para tanto. Como acomodar a diversidade 
inerente aos homens em conceitos de direitos humanos universais? Como 
legitimar um direito global dentro do conceito de Estado Democrático de Direito 
Socioambiental? Questões globais combinadas com problemas de governança 
local, e a compreensão do papel dos diferentes stakeholders envolvidos. Uma 
abordagem enfoque na problematização da justiça ambiental e do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano, como no caso 
Brumadinho (BR). Para questionar a realidade em que se encontra o tratamento 
e a defesa do Meio Ambiente, a presente pesquisa utilizou como método 
levantamento de dados, com exploratório de base qualitativa, com análise 
bibliográfica, constituída principalmente de artigos científicos, doutrina nacional 
e internacional, dados, legislação, tratados internacionais, bem como 
jurisprudência. Por todo, observa-se que o aspecto ambiental e de 
sustentabilidade é inerente e indissóciável à dignidade humana; dentro da teoria 



atual sobre direitos humanos, não se pode excluir a problemática do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, abarcando inclusive abordagens 
inovadoras e controversas da dignidade, como o conceito de dignidade dos 
animais e até mesmo da natureza em geral – como exemplo o conceito de Pacha 
Mama e os princípios ético-morais da sociedade de “buen vivir” (“sumak-
kawsay”) presentes na Constituição equatoriana, que trazem um nova 
perspectiva na tutla jurídica do meio ambiente. Por todo, a pesquisa busca 
investigar a eficácia da proteção ambiental, analisando conjuntamente os 
contextos de governança e exercício da democracia, procurando compreender 
a universalidade dos direitos humanos nos diversos contextos sociais e as 
formas de construção dos direitos ambientais. 
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