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A aproximação mais concreta dos elementos de trabalho 
da Hermenêutica aplicada no âmbito jurídico, pós giro 
linguístico, promove uma nova compreensão do Direito. As 
incursões feitas sobre a Hermenêutica Filosófica e também 
sobre a linguagem, colocadas em um cenário de mudanças 
sentidas no seio de uma sociedade pós-moderna, 
oportunizam novas leituras de um texto, abrindo-se espaço 
para novos leitores. A textura aberta de dispositivos 
constitucionais, como é exemplo a expressão “degradação 
ambiental significativa” permite a concretização desses 
elementos de trabalho, retirando a Constituição do 
seu ostracismo para lançá-la no campo da realidade da 
vida, a partir dos contextos de significação daquelas 
expressões que permitem uma abertura compreensiva de 
seu conteúdo, viabilizando, por consequência, a inclusão 
participativa no processo de interpretação.

A Hermenêutica situada em um 
Estado pós-moderno e após 

o giro pragmático-linguístico, 
extrai da linguagem a sua 

condição de possibilidade e 
insere outros intérpretes no 

processo de compreensão 
constitucional, contribuindo 
não só para a sua afirmação 
enquanto Lei Fundamental, 

mas também para que a 
sociedade dos intérpretes se 
torne mais aberta e com isso 

se possa falar em inclusão 
participativa no processo de 
interpretação. A partir daí, a 

experiência social (vivencial) da 
Constituição especificamente 

em seu capítulo sobre o 
meio ambiente é percebida, 

enxergando-se o Direito 
para além de um sistema 
de normas, palco restrito 

da atividade dos seus 
operadores, e considerando 

para determinação de sua 
efetividade, principalmente a 
forma como os destinatários 
da Constituição a vivenciam  

e compreendem.
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INTRODUÇÃO

A Constituição, segundo clássica definição, é o esta-
tuto político do jurídico (CANOTILHO, 1993) que teria 
por função, segundo o movimento do constitucionalismo, 
assegurar e promover a sua perpetuidade no tempo e no 
espaço. A sua importância na consolidação de diretrizes 
políticas e na fixação de direitos faz com que a Constitui-
ção ainda seja considerada a Lei Fundamental para o corpo 
social que a recebe.

Entretanto ser referida enquanto Lex Mater e ter es-
tabelecido em sua parte textual garantias e direitos já não 
é mais suficiente, porque esse corpo social reclama efeti-
vidade e aplicação prática, ao mesmo passo em que busca 
por mecanismos e instrumentos que, levando em conta a 
fluidez e dinâmica sociais, assegurem a concretização dos 
dispositivos constitucionais.

A busca por efetividade constitucional nunca foi tão 
intensa e essa questão nunca foi tão difícil de ser desem-
baraçada como nos dias atuais, ante os pressupostos de 
um novo tempo marcado por incertezas de toda ordem 
e novas concepções acerca do Direito, do Estado e do 
papel dos cidadãos nesse contexto de mudanças. Vive-se 
hoje dentro de um “paradigma do Estado Constitucional 
informal” (CANOTILHO, 1993, p. 20) ou de um “direito 
pós-estadualista” (HESPANHA, 2017), assaz característicos 
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de uma sociedade pós-moderna, tornando aquela busca 
ainda mais complexa.

Dentre esses mecanismos que intentam promover a 
concretização dos mandamentos constitucionais, a Her-
menêutica, numa perspectiva fenomenológica e dentro de 
uma linha de trabalho que busca aproximar-se de ideias 
e conceitos trabalhados no âmbito da hermenêutica filo-
sófica, surge como uma aliada para buscar-se a efetivação 
da força normativa da Constituição (HESSE, 2009). Essa 
hermenêutica, que toma a compreensão “como o modo 
de ser da própria pré-sença (Dasein)” (GADAMER, 2011, 
vol. 1 p. 16) faz com que avulte em importância o papel 
relegado aos intérpretes da Constituição no processo de 
concretização do texto constitucional.

Os intérpretes da Constituição, do círculo strictu ao 
lato, dos juristas ao cidadão comum, têm papel de relevo 
na contribuição para a sua efetividade e perpetuidade no 
tempo, sobretudo em tempos já não mais tão sólidos (BAU-
MAN, 2007) que se caracterizam pela fluidez (liquidez) 
de instituições e credos, tempos esses que são marcados 
pelo “divórcio” entre poder e política, aqui entendida en-
quanto agir estatal, remetendo para outros polos e atores 
as funções então exclusivas do Estado-moderno. A partir 
da constatação do papel de destaque que deve ser assumi-
do pelos intérpretes constitucionais nesse novo contexto, 
pode-se perceber o grau de sentimento constitucional dos 
cidadãos que se encontram sob o raio de influência de uma 
determinada Constituição que não mais se ampara em um 
Estado forte e que vê questionada sua soberania.

A Hermenêutica, portanto, situada no paradigma de 
um Estado pós-moderno e sobretudo após o giro pragmá-
tico-linguístico, extraindo da linguagem a sua condição de 
possibilidade, insere outros intérpretes no processo de com-
preensão constitucional, contribuindo não só para que se 
empreste força normativa aos seus dispositivos e princípios,  
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mas também contribuindo para que a sociedade dos in-
térpretes se torne mais aberta e com isso se possa falar em 
inclusão participativa no processo de interpretação.

É a partir da conjunção de todos esses fatores que, 
sob uma perspectiva de cariz hermenêutico, a experiência 
social (vivencial) da Constituição, especificamente em seu 
capítulo sobre o meio ambiente é trabalhada, enxergan-
do o Direito para além de um sistema de normas, palco 
restrito da atividade dos seus operadores, e considerando 
para determinação de sua efetividade, principalmente a 
forma como os destinatários da Constituição a vivenciam 
e compreendem.

As relações sociais, como realidades vivas, exigem do 
hermeneuta e de todos aqueles que vivem a Constituição 
uma tomada de posição que realize o Direito e extraia de 
seu texto algo mais que a mera literalidade ou, noutros 
termos, seu aspecto semântico.

A necessária realização do Direito, garantindo-se à 
Constituição seu status normativo frente às mudanças, deve 
promover um diálogo entre os diversos atores inseridos em 
um novo contexto social para que se busque a almejada 
efetividade constitucional. As configurações do Estado em 
uma sociedade que já pode ser intitulada pós-moderna 
não só permitem, mas exigem que se leve em conta outros 
atores, cenários e recursos para a concretização e confor-
mação do Direito.

A percepção, portanto, de que já não mais se vivencia 
uma era moderna, mas pós-moderna, permeada de pecu-
liaridades que a afastam dos paradigmas então dominantes 
na modernidade e que exerceram – e ainda exercem – 
forte influência sobre o Direito, operam uma verdadeira 
reviravolta na Dogmática Jurídica. Some-se a isso o fato de 
que a linguagem, objeto central da nova hermenêutica, é 
constitutiva de sentido e carregada de ideologias, verdadeira 
condição de possibilidade da compreensão humana.
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Lança-se mão no presente livro de todos esses ele-
mentos e recursos, reveladores de uma nova ordem, de 
uma nova forma de trabalho, para analisar um dispositivo 
constitucional específico inserido no capítulo dedicado ao 
meio ambiente na Constituição de 1988.

A temática ambiental, sempre e cada vez mais em voga, 
assim o exige dado o crescente interesse da comunidade 
jurídica acerca do tema, de forma que a junção de elemen-
tos teóricos e práticos, hauridos na experiência diária com 
a matéria, possibilitam um novo olhar sobre as intrincadas 
questões que são lançadas diuturnamente.

A partir de tais premissas e tendo como parâmetro o 
inciso IV, do parágrafo 1º, do artigo 225 da Constituição 
de 1988, de onde se infere a expressão impacto ambiental 
significativo, que norteia o presente trabalho, são analisadas as 
suas possibilidades de significação a partir de seus contextos 
de aplicação e, considerando-se, igualmente, a consciência 
de que toda e qualquer compreensão é precedida de uma 
pré-compreensão, caracterizadora da personalidade do in-
térprete, situado no interior de uma determinada tradição 
linguística e cultural e que no momento de sua exteriori-
zação já vem carregada de sentidos, ideologias e intenções.

Tais premissas oportunizarão a busca, para além de 
um determinado círculo convencional de intérpretes, re-
presentado por membros da Magistratura, do Ministério 
Público, da Advocacia e operadores do Direito de uma 
maneira geral, de outros intérpretes que lidam com o meio 
ambiente e o vivenciam cotidianamente.

O cenário ambiental de Minas Gerais, de onde foram 
extraídas as experiências que serviram de suporte ao livro, 
oferece um vasto campo de pesquisa dada a sua estrutura 
organizacional, que possibilita uma discussão ampla e par-
ticipativa no ambiente de um conselho paritário, como 
é o Conselho de Política Ambiental do estado de Minas 
Gerais (COPAM), o qual é formado por diversos atores, 



15

dentre agentes governamentais e políticos, representantes 
da sociedade civil organizada e ainda representantes de 
organizações não-governamentais com experiência em 
análise de processos de licenciamento ambiental, além, 
obviamente, dos operadores do Direito.

O Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) e 
o COPAM, com todas as entidades, órgãos e pessoas que 
gravitam ao seu redor ofereceram, portanto, os elementos 
necessários para o desenvolvimento do trabalho, porque é 
também no contexto desse ente federado que se registram 
sensíveis avanços na temática ambiental.

Dessa forma, e em síntese, pretende-se alertar para pos-
síveis caminhos que conduzam a uma melhor compreensão 
do disposto no inciso IV, do parágrafo 1º, do artigo 225 
e a ideia subjacente neste dispositivo de impacto ambiental 
significativo, adotando-se como pressupostos a textura aberta 
da linguagem constitucional, os caracteres de uma sociedade 
pós-moderna e os elementos ofertados pela linguagem no 
seio da hermenêutica pós virada linguística.

Adota-se uma postura crítica frente ao papel da reali-
dade sobre o Direito, considerando-se aquela sempre maior 
e mais rica de dados e fatos do que este, afastando-se, por 
outro lado, de uma percepção tão corriqueira, e por isso 
aceita indiscriminadamente, de que o Direito é Ciência e 
que seu modo de agir é dedutivo e silogístico. Busca-se 
uma aproximação, a partir dos elementos fornecidos pela 
Hermenêutica aqui trabalhada, de um pensamento tópi-
co-problemático.

Em razão da proposta de compreensão do fenômeno 
jurídico num ambiente social mais amplamente conside-
rado, não se olvida as tensões existentes entre o Direito e a 
Política, ou entre aquele e a Antropologia ou a Sociologia 
e com isso, parte-se de premissas assentes para questioná-las 
com a finalidade de refutá-las ou admiti-las, buscando a 
concretização do comando constitucional.
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Em linhas gerais, admite-se aqui o fenômeno jurí-
dico como produto social e cultural, aproximando-o da 
realidade da vida de quantos o vivenciam, e percebe-se na 
linguagem, além de uma condição de possibilidade para a 
compreensão, um mecanismo de persuasão.

O presente livro, a partir das linhas teóricas escolhidas, 
apenas indica caminhos que se pretende trilhar, para uma me-
lhor compreensão dos dispositivos constitucionais, sem, con-
tudo, posicionar-se, conclusivamente, numa direção específica.

A partir dos contributos teóricos que servem de sub-
sídio ao trabalho, como é o caso dos elementos da Her-
menêutica Filosófica aplicada na seara jurídica, especial-
mente a partir de alguns dos seus conceitos centrais como 
a “tradição”, “fusão de horizontes”, “pré-compreensão”, 
“consciência histórica” e “espiral hermenêutica”, da Lin-
guística a partir dos contornos da Filosofia da Linguagem 
Ordinária e Semiologia do Poder e das implicações da 
Sociologia Jurídica na conformação da pós-modernidade, 
o que se pretende é aproximar o Direito da realidade da 
vida, de modo a contribuir para sua melhor compreensão, 
possibilitando a percepção de que o Direito e a realidade 
devem ser mutuamente considerados, a fim de que se possa 
garantir efetivação prática ao primeiro1.

Dessa forma, primeiramente, expõe-se algumas notas 
sobre a pós-modernidade em confronto com a moderni-
dade para que se possa perceber como o paradigma de um 
Estado pós-moderno influencia, não só o próprio Estado, 
mas também e, consequentemente, o Direito. Em sequên-

1 Nesse sentido, Friedrich Müller assinala que: “No âmbito do proces-
so efetivo da concretização prática do direito, “direito” e “realidade” 
não são grandezas que subsistem autonomamente por si. A ordem 
e o que por ela foi ordenado são momentos de concretização da 
norma, em princípio eficazes no mesmo grau hierárquico, podendo 
ser distinguidas apenas em termos relativos. ” (MÜLLER, 2010, p. 
58-59)
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cia, foca-se na proteção constitucional conferida ao meio 
ambiente, caminhando-se de um dispositivo constitucional 
central, qual seja, o art. 225, § 1º, IV, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), até 
as diretrizes administrativas de caráter normativo emanadas 
dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Am-
biente (SISNAMA). Breves digressões sobre a Hermenêu-
tica, alcançando-se a Hermenêutica Filosófica e as bases do 
giro linguístico, possibilitarão, já tendo sido aplainado o solo 
com os conceitos e ideias precedentes, um novo olhar sobre 
o meio ambiente a partir da pragmática e da linguagem.
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1DIREITO, SOCIEDADE  
E PÓS-MODERNIDADE

1.1. MODERNIDADE VERSUS  
PÓS-MODERNIDADE

Delimitar o que é moderno ou pós-moderno não é 
tarefa simples. Pode-se encontrar notas de modernidade 
na pós-modernidade, bem como o contrário. Apontar de 
forma precisa o término ou decadência de um, para início 
ou reconhecimento de outro é tarefa ainda mais difícil, 
como enfatiza Krishan Kumar:

[...] o pós-modernismo é basicamente um “con-
ceito de contrastes”. Tira seu significado tanto 
do que exclui ou alega substituir quanto do que 
inclui ou afirma em qualquer sentido positivo. O 
significado fundamental, ou pelo menos inicial, 
do pós-modernismo, tem que ser que não há 
modernismo, não há modernidade. A moder-
nidade acabou. 
Isso não quer dizer, apressam-se a indicar nu-
merosos pós-modernistas, que ultrapassamos a 
modernidade, que estamos vivendo uma era 
inteiramente nova. O “pós” de pós-modernidade 
é ambíguo. Pode significar o que vem depois, o 
movimento para um novo estado de coisas, por 
mais difícil que seja caracterizar esse estado tão 
cedo assim. Ou pode ser mais parecido com o 
post de post-mortem: exéquias realizadas sobre o 
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corpo morto da modernidade, a dissecação de 
um cadáver. (KUMAR, 1997, p. 78-79)

A modernidade rompe com as tradições do mundo 
antigo, apresentando-se como fruto da Idade Média cristã, 
em meados do século XVII. O paganismo, o estado de coi-
sas determinado pela cosmologia, por mais difícil que seja 
precisar o momento exato de sua decadência, cede lugar 
em definitivo para uma nova ordem através do tempo e 
do espaço, que toma como pano de fundo a existência de 
um Ente Criador.

Todo um conjunto de mudanças de cunho social, po-
lítico e intelectual representa a virada para a modernidade. 
É a idade da razão, da ciência e com elas de uma era de 
incontáveis avanços para a humanidade. Era de novas revo-
luções, como a Revolução Francesa e seu ideal libertário, 
ou a Revolução Industrial e seu avanço material. Mais uma 
vez com Kumar afirma-se que:

O século XVII não trouxe a Cidade Celestial 
para a terra. Secularizou o conceito cristão 
de tempo e transformou-o em uma filosofia 
dinâmica e histórica. As divisões, então con-
vencionais, de Antiga, Medieval e Moderna 
foram elevadas à categoria de “estágios” da 
história mundial e estes, por sua vez, aplicados 
a um modelo evolucionário da humanidade, 
que concedeu especial urgência e importância 
ao estágio mais recente, o moderno. Os tem-
pos modernos finalmente ganhavam vida. Não 
eram mais considerados simples cópias infe-
riores de tempos mais antigos, mais gloriosos; 
nem também, apenas o último estágio de uma 
existência humana empobrecida que, ainda 
bem, acabaria com a história humana sobre a 
terra. Ao contrário, modernidade significava o 
rompimento completo com o passado, um novo 
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começo baseado em princípios radicalmente 
novos. E significava também o ingresso em 
um tempo futuro expandido de forma infinita, 
um tempo para progressos sem precedentes na 
evolução da humanidade. Nostrum aevum, nossa 
era, transformou-se em nova aetas, a nova era. 
(KUMAR, 1997, p. 91)

Habermas no Discurso Filosófico da Modernidade apre-
senta uma síntese sobre a modernidade em Hegel:

A descoberta do “Novo Mundo” assim como 
o Renascimento e a Reforma, os três grandes 
acontecimentos por volta de 1500, constituem 
o limiar histórico entre a época moderna e a 
medieval. Hegel também utiliza esses termos, 
em suas lições sobre a filosofia da história, 
para delimitar o mundo germânico-cristão 
que, por sua vez, se originou da Antiguidade 
grega e romana. A classificação, ainda hoje 
usual (p. ex., para a caracterização de disci-
plinas de história), em Idade Moderna, Idade 
Média e Antiguidade (respectivamente His-
tória moderna, medieval e antiga), só pode 
se compor depois que as expressões “novos 
tempos” ou “tempos modernos” (“mundo 
novo” ou “mundo moderno”) perderam o seu 
sentido puramente cronológico, assumindo a 
significação oposta de uma época enfatica-
mente “nova”. Enquanto no Ocidente cristão 
os “novos tempos” significavam a idade do 
mundo que ainda está por vir e que despontara 
somente com o dia do Juízo Final - como 
ocorre ainda na Filosofia das idades do mundo, 
de Schelling -, o conceito profano de tem-
pos modernos expressa a convicção de que o 
futuro já começou: indica a época orientada 
para o futuro, que está aberta ao novo que há 
de vir. (HABERMAS, 2000, p. 9)
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Como apontado em Habermas os tempos modernos 
são o estandarte do futuro. A modernidade vira as costas ao 
passado, desprezando-o e deixando de com ele construir 
um futuro efetivamente melhor. Em Bauman (2007) essa 
modernidade, contudo, é líquida, fluida, carregada de in-
certezas e inseguranças, assim como a sociedade e a própria 
vida que andam todas num movimento de retroalimentação.

Não há, contudo, de forma clara e transparente um 
momento de separação do período moderno ao pós-mo-
derno, justamente por que eles se entrecortam e convi-
vem. Na história secular da humanidade sucederam-se os 
períodos: da antiguidade clássica à contemporaneidade, 
passando-se pela idade média. Das luzes às trevas e dessas 
a um novo alvorecer. A pós-modernidade, entretanto, não 
começa simplesmente onde acaba a modernidade.

Em meio ao caos e desespero infundados por ideias 
milenaristas de teor apocalíptico a pós-modernidade foi 
sendo forjada num misto de realidade e idealidade. Se não 
é possível tracejar o começo de uma era e o fim de outra 
com a certeza que exigiria um pensamento tipicamente 
moderno, é possível pinçar elementos característicos de 
uma ou de outra. Assim é, por exemplo, com a globalização 
na pós-modernidade.

1.2. GLOBALIZAÇÃO E  
PÓS-MODERNIDADE

A globalização há bem pouco tempo atrás era tema 
recorrente que buscava traduzir um fenômeno de alcance 
mundial, de caráter principalmente econômico e que teria 
como objetivos a construção de uma “aldeia global” em 
que todos os povos se reuniriam em condições de igual-
dade econômico-financeira, numa verdadeira comunhão 
fraterno-universal. Seriam palavras de ordem desse mundo 
globalizado a unificação, a cooperação, a totalidade e o 
desenvolvimento (BAUMAN, 1999).



23

Dantas (2000), citando George Soros, afirma diver-
samente que o fenômeno não é tão recente assim. Karl 
Marx e Friedrich Engels já teriam indicado as principais 
características de um sistema capitalista global no Manifesto 
Comunista, de 1848, alertando apenas que esse sistema 
seria, por particularidades da época, como por exemplo a 
existência de uma única moeda internacional (ouro), mais 
estável que o atual.

Mas ainda que o capital estivesse, antes ou agora, no 
centro das discussões e definições acerca do global, o certo 
é que ele não é o único elemento na contemporaneidade 
a ser isolado e considerado no fenômeno da globalização, 
muito embora possa ser afirmado como o mais perverso. 
Outros elementos assomam em importância na nova con-
figuração dessa globalização, tais como a política, a cultura 
e também o Direito.

Adverte Dantas que:

A humanidade não é mais um mero agrega-
do estatístico nem uma categoria filosófica ou 
ideológica; ela se torna uma autêntica entidade 
sociológica, uma totalidade social absolutamen-
te abrangente, que abarca todas as pessoas que 
vivem no planeta. Hoje, pode-se falar de uma 
estrutura global de relações políticas, econômi-
cas, culturais que se estende além das fronteiras 
tradicionais e que une sociedades distintas em 
um único sistema. (DANTAS, 2000, p. 263)

Essa referida estrutura global de relações, de fato, 
existe e se estende além fronteiras para unificar sociedades 
distintas. Entretanto não parece possível afirmar, na atual 
sociedade pós-moderna, que a humanidade se tornou uma 
entidade totalizante açambarcadora “de todas as pessoas que 
vivem no planeta”. Essa tese é contraposta por Bauman 
(1999) que ao perscrutar as consequências humanas do 



hermenêutica
jurídica 
do meio
ambiente

A aproximação mais concreta dos elementos de trabalho 
da Hermenêutica aplicada no âmbito jurídico, pós giro 
linguístico, promove uma nova compreensão do Direito. As 
incursões feitas sobre a Hermenêutica Filosófica e também 
sobre a linguagem, colocadas em um cenário de mudanças 
sentidas no seio de uma sociedade pós-moderna, 
oportunizam novas leituras de um texto, abrindo-se espaço 
para novos leitores. A textura aberta de dispositivos 
constitucionais, como é exemplo a expressão “degradação 
ambiental significativa” permite a concretização desses 
elementos de trabalho, retirando a Constituição do 
seu ostracismo para lançá-la no campo da realidade da 
vida, a partir dos contextos de significação daquelas 
expressões que permitem uma abertura compreensiva de 
seu conteúdo, viabilizando, por consequência, a inclusão 
participativa no processo de interpretação.

A Hermenêutica situada em um 
Estado pós-moderno e após 

o giro pragmático-linguístico, 
extrai da linguagem a sua 

condição de possibilidade e 
insere outros intérpretes no 

processo de compreensão 
constitucional, contribuindo 
não só para a sua afirmação 
enquanto Lei Fundamental, 

mas também para que a 
sociedade dos intérpretes se 
torne mais aberta e com isso 

se possa falar em inclusão 
participativa no processo de 
interpretação. A partir daí, a 

experiência social (vivencial) da 
Constituição especificamente 

em seu capítulo sobre o 
meio ambiente é percebida, 

enxergando-se o Direito 
para além de um sistema 
de normas, palco restrito 

da atividade dos seus 
operadores, e considerando 

para determinação de sua 
efetividade, principalmente a 
forma como os destinatários 
da Constituição a vivenciam  

e compreendem.
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