II Congresso de Direitos Humanos da FSG
http://fsg.br/congressodedireitoshumanos
DIREITO HUMANO AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL: O PODER
LOCAL COMO INSTRUMENTO EM CONTEXTOS DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Bárbara Arrudaa, Jéssica Garcia Maciel da Silvab, Gerusa Colomboc
Mestranda em Direito Ambiental na Universidade de Caxias do Sul – RS. Advogada. Membro dos Grupos de
Pesquisa Direito Ambiental Crítico (DAC- UCS) e Metamorfose Jurídica.
a)

c) Aluna não-regular do Mestrado em Direito Ambiental na Universidade de Caxias do Sul – RS. Advogada.
Membro do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico (DAC- UCS).
b) Mestranda em Direito Ambiental na Universidade de Caxias do Sul – RS. Advogada. Membro do Grupo de
Pesquisa Direito Ambiental Crítico (DAC- UCS)
Informações de Submissão
Bárbara Arruda, endereço:
Rua Armando Zandomemenghi, 533 –
Caxias do Sul - RS - CEP: 9507607 .

Palavras-chave:
Democracia Participativa. Direitos Humanos. Meio
Ambiente. Poder Local. Bens Comuns.

INTRODUÇÃO: A pesquisa tem por objetivo analisar o instrumento do poder como local
como uma alternativa de proteção ao meio ambiente, entendido aqui como um dos pilares dos
direitos humanos. Para tanto, o trabalho busca conceituar a teoria da democracia participativa,
bem como o histórico de aplicação da participação nas questões ambientais no contexto
brasileiro. Por fim, apresentar o instrumento do poder local como um instrumento para uma
melhor democracia participativa a fim de se obter um meio ambiente ecologicamente
equilibrado. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O trabalho aborda o modelo de democracia
participativa na concepção de Norberto Bobbio, bem como de Paulo Bonavides. No que se
refere à participação em matéria ambiental, trabalha-se os conceitos, sobretudo, das obras de
Alvaro Luiz Valery Mirra e por Solange Silva-Sánchez, além da abordagem de poder local a
partir da obra de Ricardo Hermany. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa adota o método
de abordagem dedutivo, partindo-se da doutrina sobre o conceito de democracia participativa
para Norberto Bobbio e Paulo Bonavides. No que concerne à análise da participação pública
na defesa do meio ambiente explora os conceitos elaborados por Alvaro Luiz Valery Mirra e
por Solange Silva-Sánchez. Em relação ao poder local, utiliza-se os conceitos de Ricardo
Hermany e Ladislau Dowbor para melhor entendimento do poder local e sua manifestação em
conceitos democráticos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A ausência de legitimidade
gerada pela crise das democracias representativas retoma o debate acerca das teorias de suas
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teorias. A preservação do meio ambiente, bem comum aos direitos humanos, é tarefa de todos
os cidadãos interessados por intermédio da participação pública. A problemática ambiental
transpassa gerações e demanda o envolvimento da sociedade civil não somente no plano
legislativo, por intermédio dos mecanismos já positivados, mas igualmente na efetiva
implementação de uma descentralização administrativa a fim de se obter a justiça ambiental.
O espaço de poder conferido aos cidadãos no controle da esfera política por intermédio do
poder local constitui a própria soberania popular em um estado democrático de direito, a qual
introduz ações em nível local como um instrumento de exercício da cidadania, de resposta aos
anseios da população e, inclusive, de proteção ambiental. Trata-se de uma prática que
promove o pertencimento dos cidadãos no espaço social – como verdadeiros atores na esfera
local – no propósito de promover a solidariedade e a responsabilidade social no que concerne
aos problemas ambientais. O resgate do conceito de cidadania pelo fomento ao poder local
desperta um sentimento de pertencimento do cidadão ao seu espaço de forma que a participação
social na defesa ambiental resulta em avanços não somente para aqueles que ali convivem, mas a
nível global – uma vez que hoje se sabe que ações a nível local são capazes de gerar
consequências em plano global, quando se trata de meio ambiente. CONCLUSÃO: O estudo de

instrumentos que possam promover a proteção ambiental é urgente face à problemática
enfrentada no plano prático pelo direito ambiental nos dias atuais. É preciso a compreensão de
que o meio ambiente se trata de um bem comum fundamental a todos os seres humanos e,
como tal, reclama a participação popular na política ambiental de forma ativa para a busca de
soluções. O resgate do conceito de cidadania pelo fomento ao poder local desperta um
sentimento de pertencimento do cidadão ao seu espaço de forma que a participação social na
defesa ambiental resulta em avanços não somente para aqueles que ali convivem, mas a nível
global – uma vez que hoje se sabe que ações a nível local são capazes de gerar consequências
em plano global, quando se trata de meio ambiente. Alguns autores já invocam o conceito de
cidadania planetária, inclusive, pois as responsabilidades ultrapassam os espaços de soberania
das nações. Ambientes democráticos, sobretudo aqueles que permitem uma democracia
participativa, proporcionam uma melhor organização e articulação política da sociedade. A
busca de um meio ambiente equilibrado não pode se distanciar daqueles que o usufruem, isso
porque políticas ambientais atingem não somente Municípios, Estados e Nações, mas a
sociedade em geral. Entende-se, portanto, que essa busca retira o cidadão do papel de mero
espectador, viabilizando o seu papel de verdadeiro ator social, proporcionando uma melhor
forma de proteção do direito humano ao meio ambiente.
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