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VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - 
PORTUGAL

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO

Apresentação

Na cidade de Braga, uma das mais belas e históricas do continente europeu, no da 08 de 

setembro de 2017, realizou-se o VII Encontro Internacional do CONPEDI.

Com muita honra, a Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho, 

a Professora Doutora Gemma Perez, investigadora da Universidade do Minho, o Professor 

Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, Professora Doutora Gema Perez Souto (Universidade do Minho). e o 

Professor Doutor Fabricio Veiga Costa da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Brasil se 

encontraram para coordenar o Grupo de Trabalho de Direito Ambiental e 

Socioambientalismo.

Fruto desse encontro, após a apresentação oral dos pesquisadores, esta publicação se tornou 

possível.

No trabalho apresentado pelo pesquisador Elcio Nacur Rezende, discutiu-se a 

responsabilidade civil ambiental, construindo-se uma análise comparativa do tema proposto 

na perspectiva Brasil-Portugal.

No estudo dos “saberes locais de cura de mulheres quilombolas, patrimônio cultural imaterial 

em desaparecimento”, apresentado por Márcia Rodrigues Bertoldi, foi possível problematizar 

temática transdisciplinar, de relevância prática e atual.

O debate do tema “Ecopontos: um mecanismo de inserção social e densificação da 

cidadania”, proposto por Camila Rabelo de Matos Silva Arruda e Leticia Maria de Oliveira 

Borges, permitiu reflexões relevantes nos estudos do direito ambiental e sustentabilidade.

”A inexistência de um regime jurídico da água virtual e a (in) justiça ambiental” foi tema 

original, inovador e interdisciplinar debatido por Thaís Dalla Corte.



O estudo da “Biogrilagem”, objeto de análise proposta por Camile Serraggio Girelli e 

Alessandra Vanessa Teixeira, permitiu que os integrantes do respectivo Grupo de Trabalho 

construíssem reflexões sobre tema de interesse da sociedade contemporânea, e de relevante 

importância para a ciência do Direito.

“Os impactos da mineração no meio físico, biótico e socioeconômico” movimentou as 

discussões científicas, indo muito além do estudo técnico do direito ambiental, considerando-

se que Leila Cristina do Nascimento e Silva e José Claudio Junqueira Ribeiro propuseram 

análises das consequências vivenciadas pelos cidadãos e demais seres vivos atingidos direta 

ou indiretamente pela prática da mineração.

O estudo multidisciplinar da “justiça ambiental e a igualdade de gênero no século XXI”, 

apresentado por Patrícia Nunes Lima Bianchi e Jaime Meira do Nascimento Junior, 

problematizou a proteção jurídica, a inserção social e o contexto histórico ao qual se 

encontram inseridas as mulheres, correlacionando o debate jurídico proposto com a justiça 

ambiental.

A proposta de criação de um “Estado transnacional para a efetivação do direito ao meio 

ambiente no mundo”, tema apresentado por Giovanni José Pereira, trouxe o debate das 

questões ambientais no contexto do direito internacional e a preocupação da sociedade 

globalizada com temática de interesse da humanidade.

“A política nacional de resíduos sólidos”, e o estudo do presente tema no contexto da 

realidade vivenciada pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil, foi objeto de 

investigação proposto por Nicia Beatriz Monteiro Mafra e Izabel Cristina Bruno Bacellar 

Zaneti, que permitiu correlacionar questões ambientais com inclusão social.

A participação popular como instrumento de legitimação democrática das decisões tomadas 

no âmbito dos direitos socioambientais, no contexto das sociedades sustentáveis, 

movimentou e instigou as reflexões atinentes ao direito ambiental a partir de proposições 

trazidas por Lyssandro Norton Siqueira.

A proteção do meio ambiente, a partir da paisagem sonora, a ecologia acústica no contexto 

do campo sonoro e da paisagem sonora, bem como o estudo da topofilia, foram provocações 

atuais e inovadoras trazidas na apresentação de Vivian do Carmo Bellezzia.

O princípio do poluidor-pagador e a tributação ambiental, objeto de pesquisa proposto por 

Rodrigo Marcellino da Costa Belo, levantou a seguinte problemática cientifica: incentivos 



fiscais e tributários em razão de questões ambientais, podem ser vistos como uma forma de 

educação ambiental?

A alfabetização ecológica, educação ambiental, cidadania e democracia na sociedade 

contemporânea e sustentável foram temas abordados por Caroline Bresolin Maia Cadore e 

Jéssica Cindy Kempfer.

O debate dos temas apresentados despertou a curiosidade epistemológica, evidenciou a 

falibidade do conhecimento, a provisoriedade das conclusões científicas, além de permitir aos 

integrantes do diálogo a oportunidade de propor e apresentar aporias, elementos esses 

imprescindíveis ao pensamento crítico.

Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho,

Professora Doutora Gema Perez Souto, da Universidade do Minho,

Professor Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Câmara,

Professor Doutor Fabrício Veiga Costa, da Universidade de Itauna.

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Revista CONPEDI Law Review, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



JUSTIÇA AMBIENTAL E IGUALDADE DE GÊNERO NO SÉCULO XXI

ENVIRONMENTAL JUSTICE AND GENDER EQUALITY IN THE 21ST CENTURY

Patrícia Nunes Lima Bianchi
Jaime Meira do Nascimento Junior

Resumo

O modelo Estado de Direito Ambiental visa, entre outros objetivos, a promoção da cidadania 

ecológica. Esta é condição para que aquele Estado apresente os efeitos esperados do processo 

democrático, além de influenciar na efetivação dos direitos fundamentais. A justiça 

ambiental, vista como a distribuição equitativa dos riscos ambientais, precisa ser estudada em 

suas variadas facetas. Urge a necessidade de reflexões acerca do papel das mulheres no 

âmbito daquela justiça e, por conseguinte, das questões de gênero que cercam o tema no 

século XXI. Tratar-se-á desses assuntos neste trabalho, utilizando-se como metodologia um 

estudo descritivo analítico, mediante análise bibliográfica e documental.

Palavras-chave: Estado de direito ambiental, Cidadania ecológica, Justiça ambiental, Gênero

Abstract/Resumen/Résumé

The State of Environmental Law model aims to promote ecological citizenship. This is a 

condition for that State to present the expected effects of democratic process, and influencing 

the realization of fundamental rights. Environmental justice, seen as the equitable distribution 

of environmental risks, needs to be studied in its many facets. There is a need for reflection 

on the role of women within the framework of that justice, and hence on the gender issues 

that surround theme. These subjects will be dealt with in this work, using as a methodology a 

descriptive analytical study, through bibliographical and documentary analysis.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: State of environmental law, Ecological citizenship, 
Environmental justice, Genre
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1. Introdução 

 

 

 

O Estado de Direito Ambiental apresenta-se hoje como um modelo considerado 

fundamental para uma boa governança em matéria ambiental, e em termos de consecução dos 

direitos fundamentais. Seus princípios e alicerces possibilitam o tratamento adequado ao meio 

ambiente, a fim de que este seja preservado com qualidade para presentes e futuras gerações; 

além de priorizar mecanismos e valores que viabilizam o processo democrático e a cidadania. 

Esta assume papel de alta relevância naquele modelo de Estado, e apresenta-se como 

condição sine qua non para o bom funcionamento do sistema democrático. 

A “justiça ambiental”, tema que obteve certo destaque desde a década de 80, hoje 

abre um leque de questões e problemas que requerem a atenção de acadêmicos e gestores 

públicos, a fim de que se promova certa equidade e igualdade de condições no que concerne à 

distribuição e suporte dos efeitos nocivos advindos de danos ecológicos criados pelo homem.  

Contudo, a justiça ambiental vem assumindo contornos cada vez mais amplos e 

complexos, revelando-se hoje, por exemplo, problemas específicos como os de gênero, que 

necessitam de um olhar atento da comunidade acadêmica nacional e internacional. Nesses 

termos, o debate vai além da gestão dos recursos naturais, incluindo questões referentes à 

parte das populações que sofrem sobrecargas de injustiças socioambientais devido a razões 

financeiras, raciais, étnicas ou de gênero.  

Nesse artigo serão apresentados alguns pontos essenciais do Estado de Direito 

Ambiental; além de reflexões que visam determinar como esse modelo de Estado deverá 

incorporar princípios e regras que ajudem a promover a justiça ambiental. Utilizou-se, neste 

trabalho, como metodologia, um estudo descritivo analítico, mediante análise bibliográfica e 

documental. 

Assim, no item 2 tratar-se-á do Estado de Direito Ambiental: elementos para uma 

cidadania ecológica. No item 3, ver-se-á alguns pontos sobre “A ampliação do escopo da 

Justiça Ambiental no Estado de Direito Ambiental”; e, por fim, no item 4, tratar-se-á da 

“Justiça Ambiental e questões de Gênero no Século XXI”, fechando-se o trabalho com 

reflexões atuais e “de gênero”, no âmbito da justiça ambiental.  
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2. Estado de Direito Ambiental: elementos para uma cidadania ecológica 

 

 

Partindo-se do contexto da sociedade atual, pós-moderna, globalizada, hoje se fala do 

desenvolvimento de um modelo de Estado de Direito, que viabilize alguns princípios 

estruturantes do Direito Ambiental, a fim de que a sociedade assuma novas diretrizes que 

promovam maior segurança no âmbito social, além do enfrentamento da profunda crise de 

ordem ética presente nas instituições de um modo geral. 

Parte-se, ainda, do pressuposto de uma necessidade de uma nova estrutura e postura 

do Estado, já que o atual Estado democrático de Direito apresenta sérias dificuldades em gerir 

problemas de caráter sócio-ambientais, além de apresentar profunda crise de ordem ética nas 

instituições de um modo geral.  

O Estado de Direito Ambiental faz parte de uma idéia ainda em construção, que une 

as características do atual Estado Democrático de Direito, porém voltado fortemente para 

alguns aspectos como: cidadania ambiental, princípios relacionados à proteção do meio 

ambiente, entre outros considerados de suma relevância para a democracia, e para o 

desenvolvimento da sociedade com base na sustentabilidade ecológica.  

 O seu alicerce maior seria a própria dignidade da pessoa humana, e a proteção da 

natureza que a envolve, numa proposta de realização da solidariedade econômica e social, a 

fim de que se atinja a sustentabilidade no processo de desenvolvimento; prezando-se pela 

igualdade substancial entre os cidadãos, e pela utilização racional dos recursos naturais. Neste 

caso, o Direito teria a finalidade precípua de controlar as atividades do Estado e da sociedade, 

com o propósito de assegurar a realização desses objetivos. 

A proposta deste novo modelo de Estado diz respeito à efetivação das normas, 

sobretudo as de direitos fundamentais, prima-se também pela superação do formalismo que 

emperra a consecução dos citados direitos. Nesse sentido, Portella (2002, p. 113) afirma que  

 

[...] a característica do Estado Social “a tutela do mais fraco” é ampliada com outra 

característica, a do Estado Ambiental, que é a proteção da vida, dado à 

hipossuficiência da natureza frente ao predador. A questão é mais de “enfoque” e 

não de radicalização que é manifestada como rótulo de retrocesso. A realidade é 

que, nos objetivos, as duas formas de Estado se confundem. 

 

 

Com o estabelecimento do Estado Democrático de Direito, surgiram normas relativas 

ao meio ambiente, fato novo no âmbito constitucional brasileiro. A partir daí, o Direito 

ambiental passou a ser formado por regras e princípios, sendo que estes últimos cumprem a 
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finalidade de nortear e consagrar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

estabelecido no art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Um dos pontos fundamentais do Estado de Direito Ambiental, é a escolha, dentre o 

rol de direitos fundamentais já consagrados, daqueles que estão fundamentalmente ligados à 

vida ou à civilização, num contexto em que a natureza deve ser compreendida como bem 

jurídico, dotado de dignidade jurídica na qualidade de bem ambiental, pois, enquanto centro 

de imputação, é beneficiária de atividades de garantia. (AYALA, 2002, p. 93)  

Os princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental representariam valores 

fundamentais, tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Tais princípios 

deveriam representar referenciais na interpretação das normas jurídicas, e ainda na integração 

de possíveis lacunas do ordenamento jurídico; os considerando como princípios indicativos 

das idéias básicas de toda a ordem constitucional. 

De acordo com o caput do art. 225, da Constituição Federal, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado apresenta-se como um bem de uso comum do povo, pertencente à 

coletividade, e, por isso, não integra o patrimônio disponível do Estado ou de particulares, o 

que caracteriza a sua indisponibilidade; além do compromisso de ser preservado pelas 

gerações atuais, com o propósito de transferência do patrimônio ambiental às gerações 

futuras. 

Dentre os princípios que alicerçam o Estado de Direito Ambiental como, por 

exemplo, o da precaução, o da responsabilização etc., o princípio da cooperação se traduz no 

princípio da participação ou no exercício da cidadania participativa. Representa também a 

cooperação dos Estados na gestão dos recursos naturais, sejam eles transfronteiriços ou não. 

Além disso, no âmbito interno, a cooperação poderá ser realizada entre as pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, a fim de se dar uma melhor resposta ou solução aos 

problemas ambientais. Nesses termos, a solução para os problemas de ordem ecológica não 

poderão vir somente do Estado ou da sociedade, cada qual atuando de forma isolada. Isso 

causaria uma sobrecarga ao Estado ou uma frustração à sociedade, no caso de ausência de 

políticas públicas ambientais.  

Os diversos setores da sociedade, como as Universidades, organizações não 

governamentais, corporações de profissionais, sindicatos, etc., devem se fazer ouvir para que 

as necessidades venham a ser atendidas. Deste modo, para a elaboração das normas jurídicas, 

e também para a fundamentação das decisões administrativas, vários setores sociais devem 

estar representados, para que assim se tenha uma visão geral, e não compartimentada, dos 

problemas relativos ao meio ambiente. 
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A idéia de cidadania tem sua origem entre os gregos e romanos da antiguidade 

clássica. Ela representava uma ligação entre o homem livre e a cidade, num exercício de 

deveres e obrigações, representando ainda uma orientação da conduta cívica. O conceito de 

cidadania foi se modificando conforme o período histórico. Deste modo, no patrimonialismo, 

a cidadania ligava-se a privilégios aferidos aqueles que pertenciam a determinado estamento. 

Com a Revolução Francesa, houve a expansão daquele conceito abrangendo os direitos 

fundamentais do homem. Após este fato, o conceito de cidadania atravessou certo período de 

latência, surgindo recentemente entre os sociólogos e, depois, entre os juristas. (TORRES, 

2001, p. 247-48) 

A palavra democracia comporta várias definições. Trata-se de um conceito aberto 

que se transforma no decorrer da história da humanidade. Na sua acepção formal, a 

democracia normalmente é definida como um regime marcado pelo respeito às leis (princípio 

da legalidade), onde o poder submete-se ao Direito. Sobre a democracia em seu aspecto 

formal, Piovesan (2001, p. 174) afirma que “esta concepção acentua a dimensão política do 

conceito de Democracia, na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando quem governa e como se governa. As regras do jogo democrático 

representam a civilidade da passagem do reino da violência para o da não violência.”  

Entende-se por um regime materialmente democrático aquele que além do respeito à 

legalidade, apóia-se no respeito e defesa dos direitos humanos por meio do exercício da 

cidadania, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Aqui, Piovesan (2001, p. 

174) observa que não há democracia sem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais, 

pois o pleno e efetivo exercício de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais são 

pressupostos da democracia.  

Num contexto de déficit democrático, observa-se, conseqüentemente, um déficit na 

cidadania ambiental, já que Direito ambiental, enquanto novo direito, apresenta ainda pouco 

peso ou importância no âmbito político. A cidadania ambiental é definida por Cavedon 

(2006, p. vi) como um 

Sistema de direitos, deveres e prerrogativas de ordem ambiental atribuídos ao 

cidadão individualmente considerado e à coletividade, voltados para a 

descentralização e democratização da gestão do meio ambiente, garantindo-se, 

igualitariamente, qualidade ambiental e acesso aos bens ambientais, aos processos 

decisórios, às informações e à Justiça Ambiental, numa perspectiva de 

transformação socioambiental pautada na solidariedade e na postura crítica e ativa. 

 

 

Tendo em vista os problemas que o atual Estado Democrático de Direito enfrenta, 

oriundos em grande medida de profundos débitos de justiça ambiental, Marques (2004, p. 
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170) destaca que “a cidadania e a cooperação ambiental são os princípios estruturantes que 

acompanham a necessidade de superação desta crise para a construção de um novo modelo de 

organização societária alicerçada em um Estado de direito do meio ambiente.”  

O atual modelo de Estado está alicerçado numa democracia formal de cidadania 

restritiva, que limita as condições de participação, como, por exemplo, nos assuntos afetos à 

legitimação nas questões processuais. Uma verdadeira democracia deve se pautar no respeito 

aos direitos fundamentais e na própria Constituição.  

Atualmente, as constantes pesquisas realizadas na área ambiental - seja por 

indivíduos ou entidades interessadas - constatam a iniciativa de empresas na implementação 

sistemas de gestão ambiental, seja por motivos de caráter ético-ambientais, ou mesmo 

comerciais; também o crescimento, sobretudo na Europa, de um mercado consumidor verde; 

e, por último, o trabalho de diversas ONGs ambientalistas na defesa de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, - fatos estes que denotam indícios do desenvolvimento de uma 

cidadania ecológica em nível mundial. 

Por fim, conclui-se que, em termos de cidadania ecológica - considerada como 

aquela que vai além da cidadania participativa, já que contribui para o fortalecimento dos 

princípios que estruturam um modelo de Estado de Direito Ambiental - o Estado brasileiro 

necessita transpor muitos obstáculos, tanto no âmbito jurídico, quanto nos âmbitos político e 

social. Trata-se de um processo que precisa ser alimentado, de um lado, por teóricos do 

Direito e, de outro, por organizações, associações, ou seja: atores sociais politizados na 

construção de uma nova sociedade (pós-moderna), mais justa, plural e solidária, que preze 

principalmente pela proteção e qualidade da vida nos seus mais variados sentidos.  

 

3. A ampliação do escopo da Justiça Ambiental no Estado de Direito Ambiental 

 

Na década de oitenta o chamado Movimento de Justiça Ambiental constituiu-se nos 

Estados Unidos, num movimento que agregou a defesa de questões de cunho social, 

ambiental, territorial, com a luta pelos direitos civis. Aquele movimento consolidou-se como 

uma rede multicultural e multirracial nacional, e, posteriormente, internacional, envolvendo 

grupos comunitários, entidades de direitos civis, organizações de trabalhadores, igrejas e 

intelectuais, contra o chamado racismo ambiental. (ACSELRAD et al, 2009, p. 23) Segundo 

Baggio (2014. p. VI), na justiça ambiental 

 

(...) o que se quer, a priori, é a superação das desigualdades (im)postas pelo próprio 

processo de produção capitalista, reveladas pela concentração das conseqüências da 
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degradação da natureza em grupos sociais economicamente fragilizados. Tal 

superação passaria pela instituição de mecanismos de distribuição dos riscos e bens 

ambientais. 

 

 

A igualdade distributiva foi uma das demandas características da modernidade. 

Sobretudo em razão da concentração de riquezas, em decorrência do sistema econômico do 

capitalismo. Foi confiada ao Estado Social a tarefa e a responsabilidade de instituir 

mecanismos para a realização daquela igualdade, além de, posteriormente, da reivindicação 

do debate da democratização da participação nos processos decisórios institucionais. 

A desigualdade ambiental pode se manifestar tanto sob a forma de proteção 

ambiental desigual; como pelo acesso desigual aos recursos ambientais. A proteção desigual 

dá-se com relação à não implementação de políticas ambientais, causando-se riscos 

intencionais ou não, para, normalmente, a população mais vulnerável e carente. Acselrad et al 

(2009, p. 73) esclarecem que “Se há diferença nos graus de exposição das populações aos 

males ambientais, isso não decorre de nenhuma condição natural, determinação geográfica ou 

casualidade histórica, mas de processos sociais e políticos que distribuem de forma desigual a 

proteção ambiental.” 

 A pobreza resulta de processos sociais de aviltação de terras, de capital cultural e de 

tradicionais meios que suportam as condições de existência, de disciplinamento de corpos e 

mentalidades, além da exploração da força de trabalho para a produção de bens e riquezas que 

são apropriados por outrem. Esse sistema apresenta-se como um dos motores centrais da 

produção da desigualdade social, da pobreza. A pobreza, enfim, apresenta-se como um efeito, 

resultado de um processo social determinado e com características próprias. E a desigualdade 

ambiental é caracterizada como a distribuição desigual das partes de um meio ambiente 

injustamente dividido. (ACSELRAD et al, 2009, p. 76) 

Cabe ainda mencionar aqui o chamado “racismo ambiental”, este entendido como 

uma “situação de iniqüidade vivida pela população negra em diferentes lugares do Brasil e do 

mundo, produzidas pelas catástrofes naturais ou pelas deliberadas ações de violência e 

violação dos direitos da população negra” (XAVIER, 2012, p. 87). Xavier (2012, p. 87) 

conceitua racismo ambiental como “qualquer política, prática ou diretiva que afete ou 

prejudique, de formas diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou 

comunidades por motivos de raça ou cor.” Conforme a autora,  

 

Este conceito institucionaliza a aplicação desigual da legislação; explora a saúde 

humana para obter benefícios; impõe a exigência da prova às “vítimas” em lugar de 

às empresas poluentes; legitima a exposição humana a produtos químicos nocivos, 

agrotóxicos e substâncias perigosas; favorece o desenvolvimento de tecnologias 
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“perigosas”; explora a vulnerabilidade das comunidades que são privadas de seus 

direitos econômicos e políticos; subvenciona a destruição ecológica; cria uma 

indústria especializada na avaliação de riscos ambientais; atrasa as ações de 

eliminação de resíduos e não desenvolve processos de prevenção contra a poluição 

como estratégia principal e predominante. A tomada de decisões ambientais e o 

planejamento do uso da terra em nível local acontecem dentro de interesses 

científicos, econômicos, políticos e especiais, de tal forma que expõem às 

comunidades de cor a uma situação perigosa.
 
(XAVIER, 2012, p. 87)  

 

 

Xavier (2012, p. 88) ainda afirma que “a principal ação contra o racismo ambiental é 

o respeito aos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais; a valorização da 

diferenças expressas nas culturas, práticas sociais, nos meios de vida e convivência que 

também morrem quando o meio ambiente é degradado.” 

As causas da desigual proteção ambiental, segundo Acselrad et al (2009, p. 78-81), 

são:
 
 o mercado, as políticas, a desinformação e a neutralização da crítica potencial. Nesses 

termos, os responsáveis pela produção de riscos evitariam tornar públicos os perigos que 

criam, criando certa “expropriação dos sentidos”, como um “mal necessário do 

desenvolvimento”, uma “cegueira” dos cidadãos é trabalhada institucionalmente a fim de 

neutralizar o alcance da esfera pública.  

Nesse caso, a informação ambiental apresentar-se-ia como uma aliada na defesa e 

proteção do meio ambiente. O art. 19 da Resolução nº. 217-A (III) da Organização das Nações 

Unidas - ONU, de 10 de dezembro de 1948 dispõe que “toda pessoa tem direito à liberdade de 

opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios, independentemente 

de fronteiras.” 

Acselrad et al (2009, p. 81) ainda apontam como causa da proteção ambiental 

desigual a “neutralização da crítica potencial”, que seria o desenvolvimento de políticas de 

conquista da simpatia das populações vizinhas, normalmente de baixa renda, aos 

empreendimentos a fim de evitar mobilizações que questionem suas condições de 

funcionamento, obscurecendo a visão crítica dos moradores, instalando postos de saúde, 

creches etc. 

Conforme documento do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, “a 

justiça ambiental é uma questão de desenvolvimento emergente que pode contribuir para 

combater a discriminação legal, eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade.” (UNDP, 2014) 

Nesses termos, o novo Plano Estratégico do PNUD (2014-2017) visa o auxílio aos países em 

desenvolvimento com a reforma dos marcos legais e regulatórios, para que os pobres, os 

grupos indígenas e as comunidades locais tenham acesso seguro aos recursos naturais, e para 
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que os benefícios resultantes da utilização sustentável da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos sejam partilhados de forma justa e equitativa, tendo-se em vista documentos 

internacionais e legislação nacional. 

De acordo com Bell (2016, p. 1), justiça ambiental pode ser definida como “(...) a 

realização de um ambiente saudável para todos; igualdade de acesso (através de grupos 

sociais) a bens ambientais; igual proteção contra danos ambientais; igualdade de acesso à 

informação ambiental; e participação igualitária na tomada de decisão ambiental.”
1
  

Sob uma perspectiva além da visão tradicional ou originária de justiça ambiental, 

Bell (2016, p. 1) defende que, além da justiça distribucional e processual, há a necessidade 

ainda de uma justiça substantiva, isto é, a realização de um ambiente saudável para todos; 

além das categorias sociais ligadas à raça e à renda, incluindo-se outras categorias incluindo o 

gênero. Esse entendido como um tratamento desigual conferido a homens e mulheres. 

Assim, a justiça ambiental no Estado de Direito Ambiental deverá ser estudada e 

visualizada de forma complexa, sistêmica, de modo a se identificar os sistemas e os processos 

que ela abarca, identificar suas debilidades, e se investir em conhecimentos que apontem as 

soluções para melhor compreender e transpor obstáculos para que se estabeleça uma 

verdadeira justiça ambiental no país. 

 

4. Justiça Ambiental e questões de Gênero no Século XXI 

 

A justiça ambiental normalmente diz respeito à superação das desigualdades 

impostas pelo processo de produção capitalista, despendendo-se a maior concentração de 

conseqüências da degradação da natureza no contexto de grupos sociais economicamente 

menos favorecidos. Assim, a proteção desigual dar-se-ia pela não implementação de políticas 

ambientais, causando-se riscos intencionais ou não, para, normalmente, a população mais 

vulnerável e carente. No entanto, a noção de justiça ambiental envolve questões complexas e 

específicas, contidas no que se pode chamar de seu conceito tradicional de desigualdade de 

suporte dos riscos ambientais, e uma dessas especificidades é representada sobre o problema 

da desigualdade de gênero. 

Lamim-Guedes e Inocêncio (2017) comentam que na esteira de uma política 

econômica homogeneizante típica da modernidade, as questões ambientais não levam em 

                                                             
1
 “Environmental justice is a contested concept but may be summarized as the multi-dimensional demand for, 

and/or achievement of, a healthy environment for all; equal access (across social groups) to environmental 

goods; equal protection from environmental harms; equal access to environmental information; and equal 

participation in environmental decision-making.” Tradução nossa. 
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conta o caráter heterogêneo das populações. Os autores afirmam que “Um olhar feminista é 

essencial no interior da esfera ambiental, com vistas a fornecer um olhar crítico diante das 

origens sociais dos problemas ambientais que afetam, de forma não homogênea, os diferentes 

grupos e comunidades humanas, particularmente as mulheres.” Nesses termos, Singer (2012, 

p. 45) afirma que “A subordinação das mulheres aos homens decorre de preconceitos 

seculares contra a capacidade e a inteligência das mulheres em comparação com os homens.” 

O autor explica que  

Tradições, freqüentemente alicerçadas em normas religiosas, destinam as mulheres 

às atividades domésticas ao passo que aos homens, supostamente mais aptos, cabe 

prover a subsistência dos integrantes da família. Como as tarefas masculinas 

supostamente exigem mais força e mais conhecimentos e sabe-se lá que outras 

qualidades em comparação com as femininas, a mulher é tida como naturalmente 

dependente do homem ao qual deve obediência, devoção e lealdade. Estas noções 

são internalizadas por homens e mulheres, que as apreendem desde cedo observando 

os comportamentos dos pais e outros membros da família. (SINGER, 2012, p. 45)  

 

 

A opressão machista vem sendo enfrentada pelas mulheres pelo menos desde a 

Revolução Francesa, mas obteve conquistas significativas nos campos profissionais e 

políticos apenas no século XX. Nesse diapasão, o capitalismo neoliberal, segundo Singer 

(2012, p. 45), estabelece uma competição desvairada que chega ao seio da família, aguçando a 

rivalidade entre cônjuges, irmãos e irmãs, colegas de trabalho. A solidariedade torna-se 

elemento cada vez mais raro nas relações sociais. O autor afirma que “Em sua fase presente, o 

capitalismo tende a elevar o individualismo ao máximo como justificativa eficaz da crescente 

desigualdade que a competição não para de produzir.
”
  

Contudo, as novas gerações femininas estariam cada vez menos sujeitas à 

subordinação a outros ou outras, ou seja, a homens ou a mulheres, e encontram-se mais 

emancipadas do que a 50 anos, por exemplo. Mas, segundo Singer (2012, p. 46), “(...), uma 

parcela provavelmente majoritária das mulheres não tem tido ainda a oportunidade de se 

emancipar e por isso está condenada a continuar a ser oprimida e sujeita a um sofrimento 

redobrado pela humilhação decorrente de seu aparente fracasso em ascender quando tantas de 

suas irmãs o conseguem.”  

Com relação à situação das mulheres brasileiras que trabalham na agricultura 

familiar, por exemplo, Siliprandi comenta que se trata de uma situação de muito trabalho e 

pouco reconhecimento. A autora afirma que  

 

As agricultoras brasileiras ainda hoje sofrem de invisibilidade social como 

trabalhadoras e como cidadãs. Seu trabalho é considerado uma “ajuda” dentro da 

família, enquanto o homem é considerado o verdadeiro “produtor rural”; 

conhecimentos e experiências das mulheres, principalmente no que se refere à 
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produção de alimentos, são menosprezados; a representação pública da família é 

outorgada ao homem, esperando-se que as mulheres permaneçam restritas ao mundo 

doméstico. (SILIPRANDI, 2012, p. 22) 

 

Siliprandi (2012, p. 23) esclarece que a maioria das mulheres não tem poder de 

decisão sobre aspectos produtivos ou sobre a comercialização dos produtos da unidade 

familiar, e ainda sofrem com a falta de documentos civis e profissionais, sem os quais não 

podem obter benefícios sociais e previdenciários.
 
Elas vivem sobrecarregadas com o trabalho 

doméstico com as tarefas agrícolas; muitas vezes realizam atividades extras para obtenção de 

renda, trabalhando como assalariadas em outras propriedades ou dedicando-se à 

transformação dos produtos agrícolas e ao artesanato. Nesses termos, Siliprandi (2012, p. 23) 

comenta que  

Embora o sistema jurídico brasileiro reconheça plenamente a igualdade entre 

mulheres e homens e condene quaisquer discriminações baseadas no sexo, dentro 

das famílias, nas comunidades, e em muitas instituições, persiste a visão patriarcal 

de que o homem é o chefe da família. Essa visão é reforçada por práticas 

institucionais sexistas que, muitas vezes, apoiadas em normas legais e regulamentos 

pretensamente neutros, mas, na prática, omissos com relação ao gênero, contribuem 

para a manutenção de uma cultura excludente com relação às mulheres. 

 

 

O Relatório sobre a Situação da População Mundial de 2009, divulgado pelo Fundo 

de População das Nações Unidas - UNFPA, aponta que as mulheres – maioria entre o 1,5 

bilhão de pessoas que sobrevivem com US$ 1 ou menos por dia – sofrem as piores 

consequências das mudanças climáticas. Nesses termos, as mulheres pagariam os preços mais 

altos em termos da perda de colheita, falta de água e destruição de habitações, uma vez que 

são maioria da força de trabalho na agricultura, têm menor acesso a trabalho e à renda, e 

apresentam menor mobilidade e seriam mais vulneráveis aos desastres ambientais. 

(AGÊNCIA BRASIL, 2009) 

No entanto, na agricultura, o papel das mulheres é de suma importância na produção 

de alimentos; na criação de pequenos animais; na preservação e na adaptação de espécies; e 

sobretudo na transmissão de conhecimentos sobre a produção e o uso de plantas medicinais. 

Trata-se de atividades de resistência ao modelo produtivo baseado na monocultura, e no uso 

intensivo de tecnologias e combustíveis fósseis. Infelizmente, essas importantes atividades 

não são valorizadas socialmente, são marginalizadas frente aos cultivos comerciais, que, sob a 

responsabilidade de homens, são considerados “principais”. (SILIPRANDI, 2012, p. 28)
 
 

De outro vértice, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

desenvolvimento Sustentável, a Rio-92, foram produzidos alguns documentos e, entre eles, a 

Agenda 21. Esta se apresenta como um instrumento de planejamento para a construção de 
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sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. É um documento resultado de uma vasta 

consulta à população brasileira. Foi coordenado pela Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável - CPDS; construído a partir das diretrizes da Agenda 21 Global; 

e entregue à sociedade em 2002. (BRASIL, 2017) 

O Capítulo 24 da Agenda 21 brasileira trata da “Ação mundial pela mulher, com 

vistas a um desenvolvimento sustentável e eqüitativo”, tendo-se como base para esta ação a 

existência de vários planos de ação e convenções para a integração plena, eqüitativa e 

benéfica da mulher em todas as atividades relativas ao desenvolvimento. Entre esses 

documentos estão: as Estratégias Prospectivas de Nairóbi para o Progresso da Mulher, que 

enfatizam a participação da mulher no manejo nacional e internacional dos ecossistemas e no 

controle da degradação ambiental; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (resolução 34/180 da Assembléia Geral); e convenções da 

OIT e da UNESCO, para acabar com a discriminação baseada no sexo e assegurar à mulher o 

acesso aos recursos de terras e outros recursos, à educação e ao emprego seguro e em 

condições de igualdade. Inseriu-se naquele Capítulo que a implementação eficaz desses 

programas dependerá da participação ativa da mulher nas tomadas de decisões políticas e 

econômicas. (BRASIL, 2017) Contudo, Lamim-Guedes e Inocêncio (2017)  afirmam que “em 

um movimento diametralmente oposto, a Agenda 21 apresenta limitações quando promove a 

ideia de caracterizar as mulheres apenas como administradoras domésticas da crise 

ambiental.” Sobre a Rio 92, os autores comentam que   

 

Ainda na Rio-92, a frente feminina teve uma forte presença com o Planeta Fêmea, 

dentro da programação do Fórum Global das ONGs, evento paralelo à conferência 

oficial – com presença de lideres de países. Neste momento, a Educação Ambiental 

(EA) é proposta como ferramenta de visibilidades na interface Gênero – Meio 

Ambiente. Tal relação é íntima no sentido de que ambos os conceitos preocupam-se 

com mudanças na ordem cultural, organizacional, baseados numa justiça social 

(Lamim-Guedes e Inocêncio 2017). 

 

 

Buckingham e Kulcer apud Bell (2016, p. 2) consideram que a análise distribucional 

sócio-espacial, que tem sido uma metodologia dominante no campo da justiça ambiental, não 

identifica prontamente a injustiça ambiental das mulheres, porque estas não são 

necessariamente encontradas em locais geográficos específicos ou segregados. Uma 

perspectiva de gênero e/ou feminista também está geralmente ausente na política, prática e 

ativismo da justiça ambiental. Daí a necessidade de se integrar mais uma perspectiva de 

gênero no discurso de justiça ambiental. 

208



Segundo Bell (2016, p. 5), as famílias chefiadas por mulheres são mais susceptíveis 

de serem encontradas em áreas poluídas e degradadas do ponto de vista ambiental. A autora 

destaca que, internacionalmente, os homens usam carros mais do que mulheres. Onde há 

somente um carro em um agregado familiar, usualmente este será usado pelo macho adulto. 

Assim, as mulheres são mais propensas do que os homens a usar os transportes públicos.  

Bell (2016, p. 5) destaca estudos que demonstram a carga que pesa sobre as mulheres 

para a realização de atividades de proteção ambiental, como a reciclagem ou a eficiência 

energética. No mundo desenvolvido, as mulheres devem decidir se podem pagar o custo 

financeiro do tempo e a energia física para comprar alimentos orgânicos, adubar resíduos 

verdes, reciclar, cozinhar alimentos frescos, usar fraldas reutilizáveis, absorventes femininos e 

outros itens quando houver alternativas descartáveis disponíveis. O papel tradicional das 

mulheres na gestão familiar apresenta oportunidades para que elas influenciem as atividades 

de estilo de vida, tais como escolhas de alimentos e níveis de reciclagem.
2
 Nesses termos, 

denuncia-se ainda em tempos atuais, uma divisão injusta e não equitativa do trabalho em casa, 

com conseqüente fardo ambiental no nível doméstico suportado pelas mulheres. 

Outra informação relevante é a de que as mulheres constituiriam a maioria das 

pessoas envolvidas no movimento de justiça ambiental no nível de base. No entanto, Bell 

(2016, p. 6) destaca que nos setores mais formais, bem financiados e mainstream do 

ambientalismo, a tomada de decisão ambiental é geralmente dominada pelos homens, assim 

como nos papéis de liderança e gestão nos setores de recursos, energia e planejamento, nas 

negociações internacionais sobre mudança climática, locais onde as mulheres estariam ainda 

muito sub-representadas. A autora menciona uma pesquisa realizada em 2006, onde se 

constatou que em 17 Ministérios do Meio Ambiente nos países em desenvolvimento as 

mulheres constituíam 41% da equipe, mas apenas 27% da gerência (BELL, 2016, p. 6).  

Nesses termos, justiça ambiental substantiva se referiria a todos os grupos sociais 

que vivem em um ambiente saudável. Conseqüentemente, a justiça ambiental substantiva 

deve-se refletir também em índices de saúde mais igualitários. Nesse caso, desde a década de 

70 as desigualdades de gênero em saúde têm sido uma área importante de interesse em 

pesquisa. O resultado de tais pesquisas é que se considera geralmente que, embora as 

mulheres tenham taxas de mortalidade mais baixas do que os homens, também experimentam 

                                                             
2
 “Several studies also highlight the burden placed on women to carry out environmental protection activities, 

such as recycling or energy efficiency. In the developed world, women must decide if they can afford the time, 

financial cost and physical energy to buy organic food, compost green waste, recycle, cook fresh food, and use 

reusable nappies, menstrual products and other items when there are disposable alternatives available. Women’s 

traditional role in household management presents opportunities for them to influence lifestyle activities, such as 

food choices and levels of recycling.” Tradução nossa. 
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maior morbidade. Assim, “homens morrem mais rápido, mas as mulheres estão mais 

doentes”. Por exemplo, demência, depressão e artrite são pensadas para ser mais comum em 

mulheres, enquanto câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e suicídio são considerados 

mais prevalentes em homens. Pesquisas demonstraram que as desigualdades de gênero em 

saúde são principalmente produzidas socialmente, e não biologicamente. Como tal, elas 

poderiam ser abordados através de políticas e melhoradas ou erradicadas, uma vez que os 

determinantes sociais da má-saúde foram compreendidos. Contudo, o discurso dominante 

tende a minimizar o papel dos fatores ambientais. (BELL, 2016, p. 8). 

Nos últimos anos tem havido um aumento nas taxas de morbidade e mortalidade de 

doenças não transmissíveis - doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças 

respiratórias crônicas. As taxas de incidência de câncer, em todo o mundo continuaram a 

aumentar. Vários estudos ligam essas epidemias de doenças não-transmissíveis a substâncias 

tóxicas na água que bebemos, nos alimentos que ingerimos, nos produtos que usamos e no ar 

que respiramos. Doenças cardíacas, câncer, pneumonia, doença respiratória, desfechos 

adversos ao nascimento, comprometimento do desenvolvimento cognitivo, diabetes, 

depressão e suicídio, por exemplo, têm sido associadas à poluição do ar, isoladamente (BELL, 

2016, p. 9). Segundo Bell,  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere que 23% das mortes globais são 

atribuíveis a fatores ambientais. A Organização Internacional do Trabalho relata 

que, globalmente, um trabalhador morre de uma doença ou acidente de trabalho a 

cada 15 s, totalizando mais de 2,3 milhões de mortes por ano. Esses estudos podem 

até subestimar o peso da doença e da morte atribuíveis a causas ambientais, uma vez 

que apenas uma fração dos riscos potenciais foi adequadamente investigada (Bell, 

2016, p. 9).
3
  

 

 

Com relação ao câncer de mama, por exemplo, pesquisa realizada pela Alliance for 

Cancer Prevention and the UK Working Group on the Primary Prevention of Breast Cancer, 

sobre a prevenção primária do câncer de mama, indicou que a exposição cotidiana e de baixo 

nível durante toda a vida a substâncias tóxicas e perturbadores hormonais - dos resíduos de 

pesticidas nos alimentos aos produtos químicos na limpeza e produtos e no local de trabalho - 

estão ligados às crescentes taxas de câncer de mama. (BELL, 2016, p. 9)  

A noção de incluir as mulheres no âmbito da justiça ambiental em termos de 

“vulnerabilidade”, poderá se transformar em estereótipos de mulheres como fracas e com 

                                                             
3
 “The World Health Organization (WHO) suggests that 23 percent of global deaths are attributable to 

environmental factors. The International Labour Organisation reports that, globally, a worker dies from a work-

related disease or accident every 15 s, amounting to more than 2.3 million deaths a year. These studies may even 

underestimate the burden of disease and death attributable to environmental causes, as only a fraction of the 

potential risks have been adequately investigated.” Tradução nossa. 
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necessidade de proteção. Contudo, são as razões econômicas e sociais que geralmente melhor 

explicam o que pode ser percebido como a “vulnerabilidade” relativa das mulheres. Isso 

inclui, inclusive, as evidências que sugerem que isso ocorre em grande parte como resultado 

de papéis de gênero socialmente determinados e de baixa renda, já que geralmente mulheres 

são mais pobres do que os homens, e, por isso, mais propensas a viver em habitação insegura 

e em áreas propensas a risco. Em razão do seu papel de gênero, elas também são mais 

propensas a estar com as crianças. (BELL, 2016, p. 10) 

Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA-USP, considerando pessoas que exercem 

a profissão cursada na faculdade, encontrou que o hiato salarial de discriminação por sexo 

chega a ser de 76% no Brasil, índice que no México é de 36%. Sem levar em conta a 

escolaridade, a mulher no Brasil convive com um hiato de 163% e as mexicanas com 256%. 

O principal resultado deste estudo, para ambos os países, é que a discrepância é menor entre 

as pessoas que tem formação superior do que para o resto da população. Neste contexto, fica 

destacado como que a educação é uma via para aumentar a igualdade salarial entre mulheres e 

homens, evidentemente, não é a solução para este problema.
 
Apesar destes dados serem 

econômicos, eles refletem um problema social de discriminação por gênero. (LAMIM-

GUEDES; INOCÊNCIO, 2017) 

Portanto, embora outros fatores sejam influentes, esta análise indica que a pobreza e 

o status desigual são os principais fatores que geram injustiça ambiental baseada no gênero. 

As causas desta pobreza e desigualdade seriam os processos do capitalismo e do patriarcado. 

(BELL, 2016, p. 11)  

A tendência de polarização das desigualdades de renda e riqueza, o desemprego e o 

subemprego, atribuídos geralmente ao capitalismo o tornam uma das causas da injustiça 

ambiental. Nesses termos, os segmentos de classes característicos de uma sociedade 

capitalista retratam o favorecimento de algumas pessoas em detrimento de outras e, 

conseqüentemente, os benefícios e custos que são distribuídos de acordo com o poder de 

compra.  

Nesse contexto, Bell (2016, p. 13) defende que a justiça ambiental pode ser 

alcançada através de um controle democrático e coletivo sobre a economia, onde as 

necessidades da sociedade e do meio ambiente são priorizadas, e o trabalho e os recursos são 

orientados para esses fins. Estabelecer uma humanidade livre das restrições do capitalismo, do 

patriarcado e de outros modos de opressão estrutural exigirá que as pessoas sejam informadas, 

e desejem pensar de forma independente e compartilhar seu conhecimento e pensamento.  
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Bell (2016, p. 13) conclui, por fim, que “as mulheres experimentam injustiça 

ambiental distributiva, processual e substantiva, sem acesso a recursos ambientais, levando a 

uma carga injusta de dano ambiental, e sendo restringida em termos de influência sobre 

tomada de decisão ambiental. Este é um ataque ao bem-estar psicológico, físico, econômico e 

social das mulheres, às vezes resultando em morte.
”4

 Evidências mostram que essa injustiça 

ambiental de gênero poderia ser atribuída à menor renda e status das mulheres (em relação 

aos homens), condições estas perpetradas e perpetuadas pelo capitalismo e patriarcado. A 

exploração das mulheres no local de trabalho e em casa, a divisão sexual do trabalho, e a 

desvalorização das mulheres na sociedade, restringe suas escolhas e mina sua capacidade de 

moldar a sociedade de acordo com suas necessidades.
 
 

De outro vértice, Lamim-Guedes; Inocêncio (2017) entendem que se deveria adotar 

uma visão de mundo baseada na diferença, de forma a fortalecer (empowerment) o grupo 

oprimido, sendo de suma importância que as estratégias ambientais devam “incorporar em sua 

práxis a relação opressor-oprimido, problematizando as amarras sociais que as originam, 

auxiliando o que se vem chamando de novas relações com o meio ambiente, as quais 

valorizam a participação feminina, dentre outros pontos.” 

Assim, a injustiça ambiental refere-se aos impactos desproporcionais do 

desenvolvimento insustentável sobre os pobres e vulneráveis, incluindo as mulheres. Essa 

condição precisa ser alterada por meio do fortalecimento dos processos democráticos, 

sobretudo no âmbito da cidadania ecológica. 

Finalmente, no processo de construção de um modelo de Estado de Direito 

Ambiental dever-se-á, não apenas procurar efetivar os variados princípios e regras basilares 

que o compõe, mas também traduzir as necessidades das mulheres, e se promover políticas 

públicas a fim de se fortalecer o papel do gênero feminino na atual sociedade de risco que, 

infelizmente, ainda é marcada por fortes traços inerentes ao machismo e ao patriarcado. 

 

5. Conclusão 

 

A atuação das mulheres em relação às dimensões políticas, nacional e internacional 

ainda continua precária no século XXI, isso não só em termos de participações políticas em 

âmbito nacional e internacional, mas também no âmbito de tomadas de decisão sobre as 

                                                             
4
 “Women experience distributional, procedural and substantive environmental injustice, lacking access to 

environmental resources; carrying an inequitable burden of environmental harm; and being constrained in terms 

of influence over environmental decision making. This is an attack on women’s psychological, physical, 

economic, and social wellbeing, sometimes ultimately resulting in death” Tradução nossa. 
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alterações climáticas e desenvolvimento, além da desigualdade vivenciada em termos de 

vivência e dificuldades no que concerne aos riscos ambientais. 

A proteção do meio ambiente envolve também o empoderamento (empowering) das 

mulheres e de suas comunidades para participar das ações comunitárias e influenciar, de 

forma efetiva, as ações do governo. As mulheres precisam ser visualizadas como sujeitos 

políticos, sujeitos de direito. A questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres, que 

em alguns contextos pode parecer algo já superado, é um princípio de grande urgência na 

atualidade. Isso porque o atual modelo de Estado está alicerçado numa democracia formal de 

cidadania restritiva, que limita as condições de participação e acesso femininos. 

No que concerne à cidadania ecológica, o Estado brasileiro necessita transpor muitos 

obstáculos, tanto no âmbito jurídico, quanto nos âmbitos político e social. Trata-se de um 

processo que precisa ser alimentado, de um lado, por teóricos do Direito e, de outro, por 

organizações, associações, ou seja: atores sociais politizados na construção de uma nova 

sociedade (pós-moderna), mais justa, plural e solidária, que preze principalmente pela 

proteção e qualidade da vida nos seus mais variados sentidos. 

A justiça ambiental é uma questão de desenvolvimento emergente que pode 

contribuir para combater a discriminação legal, eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade. A 

justiça ambiental pode ser definida como a realização de um ambiente salutar  para todos, 

com igualdade de acesso a bens ambientais; igual proteção contra danos ambientais; 

igualdade de acesso à informação ambiental; e participação igualitária na tomada de decisão 

ambiental.  

Sob uma perspectiva além da visão tradicional ou originária de justiça ambiental 

(justiça distribucional e processual) há a necessidade ainda de uma justiça substantiva, isto é, 

a realização de um ambiente saudável para todos; além das categorias sociais ligadas à raça e 

à renda, incluindo-se outras categorias incluindo o gênero. Esse entendido como um 

tratamento desigual conferido a homens e mulheres. 

Assim, a justiça ambiental no Estado de Direito Ambiental deverá ser estudada e 

visualizada de forma complexa, sistêmica, de modo a se identificar os sistemas e os processos 

que ela abarca, identificar suas debilidades, e se investir em conhecimentos que apontem as 

soluções para melhor compreender e transpor os obstáculos. Nesse contexto, a justiça 

ambiental pode ser alcançada através de um controle democrático e coletivo sobre a 

economia, onde as necessidades da sociedade e do meio ambiente são priorizadas, e o 

trabalho e os recursos são orientados para esses fins. 
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As mulheres experimentam injustiça ambiental distributiva, processual e substantiva, 

sem acesso a recursos ambientais, levando a uma carga injusta de dano ambiental, e sendo 

restringida em termos de influência sobre tomada de decisão ambiental. Este é um ataque ao 

bem-estar psicológico, físico, econômico e social das mulheres, às vezes resultando em morte.  

Evidências mostram que essa injustiça ambiental de gênero poderia ser atribuída à 

menor renda e status das mulheres (em relação aos homens), condições estas perpetradas e 

perpetuadas pelo capitalismo e patriarcado. A exploração das mulheres no local de trabalho e 

em casa, a divisão sexual do trabalho, a desvalorização das mulheres na sociedade, restringe 

suas escolhas e mina sua capacidade de moldar a sociedade de acordo com suas necessidades. 

O conceito de justiça ambiental remete aos impactos desproporcionais do 

crescimento sobre os pobres e vulneráveis na sociedade, da crescente poluição e degradação 

dos serviços ecossistêmicos, além do acesso desigual e benefícios da utilização de recursos 

naturais e recursos extrativos. Nesses termos, deve haver a participação de todos os cidadãos 

interessados. Cada indivíduo deve ter acesso adequado às informações relativas ao ambiente 

detidas pelas autoridades públicas, incluindo informações sobre materiais e atividades 

perigosas nas suas comunidades, bem como a oportunidade de participar nos processos de 

tomada de decisão. Os Estados devem facilitar e incentivar a conscientização e a participação 

do público, disponibilizando amplamente a informação.  

Por fim, no processo de construção de um modelo de Estado de Direito Ambiental 

dever-se-á, não apenas procurar efetivar os variados princípios e regras basilares que o 

compõe, mas também atentar para as variadas formas de injustiça ambiental perpetradas e 

perpetuadas numa sociedade pós-moderna ainda machista e patriarcal, que parece evoluir a 

passos lentos, a despeito de alguns avanços no que concerne ao tema. 
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