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Introdução: Este trabalho é fruto de um projeto de pesquisa denominado “Homem e
Ambiente: Em busca da pós-modernidade”, financiado pela FAPEMIG. A relação do
homem com o meio ambiente sempre existiu, pautada no início, na ideia de ter o meio
ambiente como provedor de recursos, a princípio como fonte de subsistência e certeza
da perpetuação da espécie humana. Essa relação evoluiu e o meio ambiente passou a
representar um papel importante na economia do mundo, essa mudança provocou um
colapso ambiental, e como consequências surgiram uma série de catástrofes
ambientais. Com isso começaram as primeiras discussões relacionadas aos danos
ambientais. Objetivo: O trabalho tem como objetivo estudar a origem e
desenvolvimento do direito ambiental. Durante o trabalho será apresentada uma
evolução histórica do surgimento desse direito, que perpassa por diversas conferências,
como a de Estocolmo, culminando na ideia de direito ambiental que temos hoje.
Metodologia: Foi utilizada para a elaboração do trabalho pesquisa bibliográfica e
analise de trabalhos acadêmicos referentes ao assunto tratado na pesquisa. Resultados:
O direito ambiental é um tema recente, que vem ganhando espaço no mundo. A
sociedade, frente aos desastres naturais que ocorrem com uma frequência alarmante,
entendeu a necessidade de discutir, e tentar sanar os problemas ambientais que
permeiam o planeta. Com a evolução do projeto, entendemos a origem do Direito
Ambiental e os princípios que o norteiam. No entanto, por se tratar um assunto
complicado, que se reflete em direitos coletivos e difusos, fez-se necessário buscar
entender como aplicar tais princípios e normas que tal ramo do Direito faz uso. É a
partir disso que a Hermenêutica entra em cena; o objetivo é entender como as normas
são aplicadas hodiernamente e qual a melhor forma de aplica-las, de maneira
sustentável e econômica e politicamente mais eficaz. Dada a complexidade, é um tema
ainda não exaurido e que clama por mais pesquisas e estudos. Concluiu-se que a
evolução hermenêutica não se fez em uma única linha de pensamento, mas sim que as
escolas se confundiam em suas épocas.
Atualmente, a linha de pensamento mais forte é a Axiológica, entendendo caso a caso
e ponderando os valores que se encontram em conflito. Conclusão: O tema em voga
deveria ser estudado mais profundamente pela comunidade mundial, por se tratar de
tema determinante e de grande relevância.
O ideal, enquanto não há um definição, é aplicar as normas e princípios ambientais in
casu, ponderando valores e consequências, assim como a forma mais eficaz de punir.
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