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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. Foram através dessas deliberações, descritas ao longo do trabalho,
que surgiram os primeiros princípios relativos à proteção ambiental, prevenção e
precaução. Quando falamos de prevenção estamos lidando com dano, ou seja, algo que
já ocorreu, no qual o objetivo é evitar que tome proporções alarmantes ou volte a
ocorrer, ao contrário da precaução, que guarda relação com o risco, àquilo que pode
ocorrer, mas não se sabe ao certo como, nem quais seriam as consequências. É
bastante discutido durante o trabalho a aplicabilidade do princípio da precaução, e sua
viabilidade, tendo em vista a sociedade em que vivemos. Um princípio praticamente
inaplicável, que poderia causar um colapso estatal, tendo em vista a sociedade de
consumo e de risco em que vivemos, havida por avanços tecnológicos. Conclusão: O
necessário seria uma flexibilização do princípio da precaução, na busca de um meio
termo que possa garantir o desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. Com o
objetivo de resguardar os interesses da coletividade e garantir um ambiente
ecologicamente equilibrado para a sociedade.

Palavras-chave: Homem e ambiente. Princípio da precaução. Direito ambiental. 

Agências de fomento: FAPEMIG

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


