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Apresentação

O espaço geográfico não é somente superfície. Sendo matéria, 
ele implica numa profundidade, numa espessura, numa solidez 
ou numa plasticidade que não são dadas pela percepção in-
terpretada pelo intelecto, mas encontradas numa experiência 
primitiva: resposta da realidade geográfica a uma imaginação 
criativa que, por instinto, procura algo como uma substancia 
terrestre ou que, s contradizendo, a “irrealiza” em símbolos, em 
movimentos, em prolongamentos em profundidades. 

O Homem e a Terra: Natureza da Realidade Geográfica, Eric Dardel

Os olhares poéticos dos indivíduos projetam no espaço da paisa-
gem feições subjetivas, é a humanidade do Ser desvelado na forma de 
uma imagem: a paisagem. A literatura, a música, as fotografias, e diversas 
outras formas artísticas representam e referenciam essa relação humana 
com o espaço, transformando em um elemento social, repleto de sentido 
e significações.

Perceber o mundo é tomar consciência de si e do entorno que 
se habita, é estar presente e sensível diante dos fenômenos produzi-
dos no espaço. A paisagem constitui-se como uma dessas importantes 
relações fenomenais que o sujeito tem com o ambiente, mais do que 
isso, é a projeção da subjetividade humana reverberada no espaço ma-
terial, aderindo sentido, significância, identidade e reconhecimento. É 
o pertencimento individual, coletivo, vibrante ou silencioso, mas sem 
dúvidas, indispensável para os indivíduos.

A importância das paisagens, é desvelar a experiência social com o 
espaço, é identificar o olhar humano na dinâmica desses ambientes. E 
o objetivo deste livro é relatar as mais variadas formas de experiência 
formadora e elucidativas da paisagem, reunindo no grupo a mesma per-
formação paisagística: uma unidade produzida por uma complexidade 
imagética de elementos e sujeitos.
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Esta obra coletiva não ignora a apreciação humana sobre a paisagem, 
ela vai além, navega pela interdisciplinaridade, para construir e ressaltar 
esse objeto que dentro do espaço jurídico ainda se encontra incipiente. 
Evidenciar o diálogo de outras ciências dedicadas ao estudo paisagístico é, 
para o direito, proporcionar o esclarecimento social, jurídico e normativo 
a respeito dessa experiência na paisagem. 

O livro resulta ainda de olhares diversos sobre o tema, desde os organi-
zadores com suas pesquisas trazendo à obra, suas impressões seus olhares sobre 
o espaço, meio ambiente e paisagem; aos autores convidados que em seus 
campos de trabalho e estudo contemplam os aspectos da paisagem e mesmo 
dentro desse objeto, trazem com maestria diferentes experiências e fenô-
menos sobre o campo da paisagem. Os recortes apresentam uma parcela da 
complexidade da paisagem e do Ser que com ela se encontra na experiência.

O Direito de Paisagem ganha uma obra que aprofunda questões e de-
senvolve outras não tocadas pela normatividade, a juridicidade, mas que são 
essenciais à compreensão do objeto jurídico. A relação filosófica; as relações 
humanas, culturais e sociais; espaço, som, cores; a intervenção de outros direi-
tos e normatizações, representam alguns dos temas propostos pelos autores.

Assim a obra Direito de Paisagem: Aspectos Jurídicos e Interdisciplinares, é 
uma importante obra para pesquisadores, que queiram expandir seus co-
nhecimentos sobre a paisagem, é uma imersão nas questões que interferem 
na prospecção paisagística; para quem deseja conhecer esse novo ramo jurí-
dico, esse livro possui aberturas projetadas em capítulos para que de forma 
acessível e dinâmica, instiguem a projeção de novas análises da paisagem.

A paisagem, assim, deve ser percebida como projeto coletivo, de 
reconhecimento, alteridade e pertencimento.

Maraluce Maria Custódio 
Professora da graduação e professora permanente do Programa  

de Pós-Graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara

Fernando Barotti dos Santos 
Mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável  

pela Escola Superior Dom Helder Câmara.

Maria Flávia Cardoso Máximo 
Doutoranda e Mestra em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela 

Escola Superior Dom Helder Câmara. Professora da Escola Superior 
 Dom Helder Câmara.
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Prefácio

Se antes recorríamos à natureza para dar uma base estável ao 
Direito, assistimos, hoje, a uma trágica inversão, sendo o homem 
obrigado a recorrer ao Direito para salvar a natureza que morre.

Memórias, Miguel Reale

Desde sempre tomamos a natureza como inimiga, como aquilo que 
nos afeta de modo negativo, seja pela fome, sede, frio, calor, doença ou 
morte. Todo o processo civilizatório é resultado da luta da razão contra as 
hostilidades da natureza (tanto natureza interior quanto natureza exterior), 
uma luta contra o medo, o desejo, a carência e a necessidade extrema. A 
dominação da natureza é uma característica de todo o processo civilizatório. 
Todos os artifícios criados pelos seres humanos são formas de dominação 
da natureza, seja pelo uso de ferramentas, linguagem, leis, valores, religiões 
e tantas outras formas de dominação e afastamento da natureza.

 Mas, tal processo de dominação se agravou na modernidade im-
pulsionado pela visão de mundo burguesa iluminista. A substituição da 
ética pela técnica foi um dos primeiros serviços prestados pela burguesia à 
humanidade. Como na lógica burguesa tudo se dissolve no ar, perdemos/
trocamos um mundo onde era possível predizer o futuro na borra de 
café no fundo de uma xícara ou no céu estrelado sob a nossa cabeça e 
ganhamos um mundo materializado entre a contingência, a imanência e 
a aridez dos conceitos e equações de matemática. Vagando do nada para 
lugar nenhum nesses novos espaços infinitos e silenciosos, determinados 
pela necessidade, pelas nossas sensações e nossas representações.

Francis Bacon nos ensina que é preciso torturar a natureza para 
que ela nos revele os seus segredos. A razão que ousa pensar e agir com 
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autonomia, senhora de si mesma, penetra as coisas para extrair-lhes o seu 
código (a equação de matemática) e as dominar. Eis as metas da razão 
moderna: apoderar-se de todas as coisas e colocar tudo a sua disposi-
ção, uma vez que a felicidade agora se encontra no conforto material; 
dominação da natureza, desencantamento do mundo, matematização 
do conhecimento; uma nova ética utilitarista que considera o valor da 
natureza e do ser humano pela medida de prazer que nos proporciona 
ou pela satisfação das nossas necessidades corporais. O que se quer é 
ser proprietário de tudo, administrar todas as coisas pela lógica da razão 
matemática e consertar os erros (os defeitos) da natureza. Para usar uma 
expressão de nosso tempo, o que se quer é “otimizar” os recursos que 
a natureza nos oferece. Escravos das nossas representações, das nossas 
sensações, das nossas pré-compreensões, do nosso horizonte de sentido 
e das nossas necessidades materiais, fazemos do mundo (nós, burgueses 
tardios) à nossa imagem e semelhança.

É claro que nos submetemos a todo um modo de produção 
material da vida que determina muito do modo como pensamos e nos 
relacionamos com a natureza e com as outras pessoas. Ao considerarmos os 
fundamentos do pensamento de Karl Marx, aprendemos que a consciência 
do homem (o seu ser) é determinada pela sua consciência de classe. Somos 
seres situados e o nosso ser se faz a si mesmo misturado entre as coisas, 
determinando e sendo determinado pela cultura em geral (a moral, a 
religião, o direito... enfim, por tudo o que é produto do espírito humano) 
e pela necessidade. A mola mestra do capitalismo não é a produção de 
bens em larga escala, mas sim o fornecimento de uma visão de mundo 
onde tudo está em ordem e caminhamos, reinando sobre tudo e todos, 
em direção a um futuro glorioso e redimido. Caminhamos em direção ao 
éden capitalista, onde todas as nossas necessidades serão supridas de vez 
e o problema da falta de sentido das coisas poderá ser resolvido por uma 
ampla e bem-sucedida campanha publicitária. E a natureza está ainda, 
desnaturalizada, mecanizada, matematizada, torturada, plena e inesgotável. 
A promessa de felicidade, a ideologia do capitalismo, se sustenta sobre 
a ampla e irrestrita destruição da natureza... destruir e construir... a 
lógica do capitalismo é dissolver tudo no ar (pessoas, ideias, instituições, 
natureza...) e transformar tudo em negócio. Tudo está à disposição do 
capital, pois o lucro é a medida de todas as coisas, das coisas que são e 
até das coisas que não são.

Mas toda forma de dominação tem o seu revés. Estamos vivendo 
atualmente em uma sociedade de risco, considerada vulnerável e perigosa, 
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que vem sofrendo os efeitos dos inúmeros impactos ambientais causados 
pela crise ecológica que enfrentamos, sem saber como devemos lidar 
com os efeitos da escassez dos recursos hídricos, enchentes, queimadas, 
desertificação, poluição atmosférica, destruição do patrimônio histórico, 
dentre outros problemas. Efeitos estes que têm como consequências as 
mudanças climáticas, o aquecimento global, a extinção da biodiversidade, 
o aumento no número de refugiados ambientais, a destruição de comu-
nidades, o aumento das doenças e da pobreza, sem contar que os reflexos 
desse resultado desastroso trazem enormes prejuízos para o crescimento 
econômico e político dos países.

Diante desse quadro de colapso ambiental que se instala entre nós 
cada vez mais e todos os dias, é preciso buscar uma solução, um instituto, 
uma instituição que possa nos redimir. Apostamos no Direito como o 
nosso garantidor do futuro.

A Constituição Federal de 1988 instituiu no Brasil um novo modelo 
de Estado destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individu-
ais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Esse novo modelo de Estado, o “Estado Ambiental de Direito”, é 
um novo paradigma surgido no início da década de 1970 inspirado pelos 
princípios ambientais consagrados pela Declaração de Estocolmo (ONU, 
1972) e que se instalou no Brasil a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988. O fundamento desse novo modelo de Estado é que 
os direitos fundamentais (sobretudo o princípio da dignidade da pessoa 
humana: 1. tratar o outro como um fim em si mesmo e nunca como 
coisa; 2. tratar o outro com igual consideração e respeito; 3. criação de 
uma sociedade solidária e fraterna onde todos, com a ajuda do Estado, 
possam buscar a sua felicidade livremente e com condições mínimas de 
existência garantidas) foram alçados ao posto de fundamento e motivo 
único da existência do Estado. O Estado é parceiro e não proprietário 
das pessoas ou do meio ambiente. O Estado existe como meio e não 
como um fim em si mesmo. E na perspectiva do Estado Ambiental de 
Direito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à 
sadia qualidade de vida é considerado também como sendo um direito 
humano fundamental, talvez o mais fundamental de todos, pois não há 
que se falar em vida com dignidade num meio ambiente completamente 
destruído e desequilibrado. Talvez o direito ao meio ambiente seja até 
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mais fundamental do que o direito à vida, pois trata-se de um direito à 
vida com qualidade e dignidade.

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 225 o compro-
misso da República (representados pela União, Estados e Municípios) 
com a preservação do meio ambiente, declarando que todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.

A proteção ambiental tem se tornado tarefa urgente e inevitável, 
que carece da participação efetiva por parte do Estado, como provedor 
de meios e condições voltados para a tutela, preservação e fruição dos 
bens ambientais. O direito ao meio ambiente está inserido no rol dos 
direitos fundamentais de terceira geração, incluindo nestes o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, à sadia qualidade de vida 
e à preservação do patrimônio genético e cultural, fazendo com que a 
responsabilidade pelo seu exercício seja compartilhada por todos, tanto 
pelo Estado, quanto pela coletividade, sendo visível a necessidade da 
produção de normas jurídicas ambientais para regulamentar as relações 
entre o ser humano e o meio ambiente. Os direitos de terceira geração 
são os atribuídos à fraternidade ou de solidariedade, são os direitos con-
cernentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à propriedade 
sobre o patrimônio comum da humanidade e a comunicação.

Os direitos humanos são todos aqueles direitos inerentes às pessoas 
humanas, protegidos constitucionalmente e, também, por muitos docu-
mentos internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, criada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas com o intuito de proteger o ser humano contra ações que possam 
colocar em risco a sobrevivência da própria espécie humana. Considera 
o preâmbulo da Declaração que 

[...] o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram 
em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade 
e que o advento de um mundo em que os homens gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 
salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais 
alta aspiração do homem comum […]  A Assembleia Geral 
Proclama a presente Declaração Universal dos Diretos Huma-
nos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações […] 
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A partir do final dos anos 60, ocorreu um acelerado desenvolvi-
mento da preocupação ambiental, com a adoção de vários tratados e 
que culminaram com a realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo) em 1972, 
marco do direito ambiental internacional e das relações internacionais. 
Tal conferência pode ser considerada o marco inicial do direito interna-
cional ambiental, apesar de a doutrina apontar outros acordos paralelos 
anteriormente realizados entre alguns Estados. Diversos foram os fatores 
que levaram à sua criação, entre eles a crescente poluição ambiental, o 
aumento significativo no número de tragédias ambientais, vazamentos 
de petróleo ocasionando as “marés negras”, o crescente e acelerado cres-
cimento econômico e científico internacional, entre outros fatores que 
levaram a um intenso grau de degradação ambiental no planeta.  Além 
disso, havia também o risco de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos 
e a Rússia – inimigos combatentes na Guerra Fria – que gerava enorme 
preocupação em relação ao futuro da humanidade. Esse foi o impulso 
inicial para o surgimento de movimentos internacionais para positivar 
acordos entre Estados com o intuito de se promover a conservação do 
meio ambiente e para que as nações começassem a voltar os olhos para 
a situação alarmante na qual o mundo começaria a entrar. 

A partir desse momento, foi instaurado um embate diplomático 
entre os principais países desenvolvidos – considerados os responsáveis 
por grande parcela da poluição global – com o intuito de atrair princi-
palmente a participação dos países em desenvolvimento, visando uma 
atuação conjunta, em vista de que estes se mostravam desinteressados em 
adotar medidas em favor da proteção ambiental, com receio de barrar 
o potencial desenvolvimento econômico que estavam vivenciando. É 
interessante observar, que tal conflito se dá até hoje, em vista de que 
devido às questões políticas e econômicas internas, os países nunca che-
garam a um consenso, o que faz com que as negociações nem sempre 
sejam bem sucedidas e, consequentemente, o avanço do direito ambiental 
internacional é barrado.  

A Declaração de Estocolmo de 1972, elaborada a partir das primeiras 
discussões internacionais para tratar sobre assuntos relacionados à tutela 
ambiental, incluiu já em seu princípio 1º o reconhecimento do meio 
ambiente como um direito humano:

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade 
e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio 



22

ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna 
e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 
melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

Neste sentido, a proteção ao meio ambiente pode ser considerada 
como um meio para se conseguir o cumprimento dos direitos humanos, 
pois na medida em que ocorre um dano ao ambiente, consequentemente, 
haverá violação aos outros direitos fundamentais do ser humano, como a 
vida, a liberdade e a integridade física. Portanto, a partir do momento em 
que se passou a considerar o direito a um ambiente digno e sadio como 
um direito humano de terceira geração, ocorrendo a violação do direito 
ao meio ambiente, consequentemente ocorrerá a violação dos direitos 
humanos, incluindo aí a violação ao direito de paisagem. 

A dignidade da pessoa humana foi consagrada no inciso III, do ar-
tigo 1º da Constituição brasileira de 1988. A partir do momento em que 
os direitos humanos são inseridos em um texto constitucional, passam 
a ser considerados direitos fundamentais. Nesse contexto, é que se deve 
fundamentar a ideia da introdução do direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado como um direito humano fundamental, decorrendo, 
assim, do princípio absoluto da dignidade da pessoa humana, inserido no 
rol dos direitos de terceira geração.

A Declaração de Estocolmo de 1972, em seu primeiro princípio, ex-
pressa de forma clara essa dupla preocupação meio ambiente e ser humano: 

O homem é, a um tempo, resultado e artífice do meio que 
o circunda, o qual lhe dá o sustento material e o brinda com 
a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e 
espiritualmente. Na longa e tortuosa evolução da raça humana 
neste planeta chegou-se a uma etapa na qual, em virtude de 
uma rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem 
adquiriu o poder de transformar, por inúmeras maneiras e numa 
escala sem precedentes, tudo quanto o rodeia. Os dois aspectos 
do meio humano, o natural e o artificial, são essenciais para o 
bem-estar do homem e para que ele goze de todos os direitos 
humanos fundamentais, inclusive o direito à vida.

É por isso que se faz cada vez mais necessária a verificação concreta 
e efetiva do meio ambiente como um direito humano fundamental, não 
podendo mais ser vistos separadamente, pois estão interligados, buscando 
a preservação da vida e da qualidade de vida na Terra. Isto significa dizer, 
que se torna cada vez mais necessário que todas as Nações, incluindo não 
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só o Poder Público, mas, principalmente, a população mundial, através 
de uma verdadeira noção de solidariedade e igualdade, preserve e con-
tribua para a manutenção de um ambiente sadio e digno, onde todos os 
povos – das presentes e das futuras gerações – possam estar protegidos, 
independente de se considerar a sua classe econômica ou social.

O direito ao meio ambiente, que se diferencia de um direito indi-
vidual ou de um direito social, consiste num direito-dever, no sentido 
de que o sujeito, ao mesmo tempo em que o titulariza, deve preservá-lo 
e defendê-lo, em níveis procedimentais e judiciais, consubstanciando-se 
em uma verdadeira noção de solidariedade em torno do bem comum. 
Nesse viés, enfatiza-se mais uma vez que os direitos humanos e o direi-
to a um meio ambiente sadio e equilibrado estão constitucionalmente 
protegidos e interligados, pois ambos buscam a preservação da vida e 
procuram garantir a sobrevivência dos seres humanos e do planeta. Ambos 
não podem ser vistos separadamente, posto que a violação de quaisquer 
um deles é o que tem gerado os diversos desequilíbrios ambientais, 
trazendo consequências, muitas vezes irreversíveis, que põe em risco a 
existência da espécie humana e dos recursos naturais necessários para a 
manutenção vital do planeta.

O reconhecimento do direito ao meio ambiente equilibrado, que é o 
pressuposto do direito à vida, deve ser interpretado de forma a conferir uma 
nova dimensão à ideia de Justiça, hoje inegavelmente ligada à devida tutela 
jurídica da biodiversidade. Se não for possível, de imediato, estender e transfor-
mar conceitos jurídicos clássicos, como direitos subjetivos e capacidade civil, 
talvez possa ser utilizada a nova ideia de Justiça, que defende a visão global da 
condição humana e sistêmica da natureza, em nome de uma transformação 
jurídica, política, social e filosófica, fundada no reconhecimento dos direitos 
da natureza. A preocupação ambiental hoje ilustra, na prática, uma abertura 
para o outro, seja o indivíduo vivo, o ser que ainda não veio a ser, os demais 
seres vivos, os seres não vivos, o planeta. É por isso que conceitos como res-
ponsabilidade, dignidade, alteridade, simpatia e sustentabilidade devem estar 
implicados na reflexão sobre o direito ambiental. O direito e a política têm 
papéis fundamentais neste processo de reconhecimento do valor intrínseco 
da natureza. O cuidado com a natureza é uma questão de sobreviver com 
dignidade, e isso passa pela efetivação de políticas públicas ambientais que 
garantam o respeito pela natureza, pelo meio ambiente, por todas as formas 
de vida e pelo patrimônio histórico e cultural.

O presente livro apresenta ao leitor, de forma muito esclarecedora e 
interdisciplinar, os conceitos fundamentais, a origem e desenvolvimento 
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do direito de paisagem, bem como suas especificidades e interrelações 
com outras áreas do saber, quais sejam, arquitetura, urbanismo, geologia, 
geografia, filosofia, história, estética e artes. 

Trata-se de um livro escrito por pesquisadores dedicados à causa do 
reconhecimento, valorização e garantia do direito de paisagem, tendo 
como pressuposto mais fundamental a ideia de que o direito de paisagem 
é também um dos direitos humanos de terceira geração. 

A bibliografia e as discussões sobre o direito de paisagem no Brasil 
ainda são escassas e incipientes e este livro lança uma luz sobre as difi-
culdades legais, conceituais, jurisprudenciais e práticas que necessitam 
urgentemente, dada a crise e emergência ambiental atuais, de soluções 
jurídicas e políticas, consensos éticos e arranjos razoáveis capazes de 
conferir eficácia e efetividade ao direito ambiental.

Os autores deste livro entregam para os leitores uma bela, criativa 
e muito bem fundamentada obra, essencial para pesquisadores, alunos e 
militantes da causa ambiental.

Livros são escritos para serem lidos, citados e discutidos. O sucesso 
de um livro está naquilo que suscita em termos de esclarecimentos, novas 
ideias e perspectivas de pesquisa e de mundo. Neste sentido, podemos 
afirmar que temos aqui um livro destinado ao sucesso e que se tornará 
uma referência para os estudiosos e defensores do direito ambiental.

Boa leitura!

Marcelo Antônio Rocha 
Escola Superior Dom Helder Câmara 

Novembro de 2019
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