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Um sistema político-econômico, para seu desenvolvimento saudável,  
necessita garantir que a democracia não seja somente nominal, mas sim 
que possa ver-se moldada em ações concretas que velem pela dignidade  

de todos os seus habitantes, sob a lógica do bem comum, em um chamado à 
solidariedade e uma opção preferencial pelos pobres.  

Isso exige os esforços das máximas autoridades, e por certo do poder judicial,  
para reduzir a distância entre o reconhecimento jurídico   

e a prática do mesmo. Não há democracia com fome,  
nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade.

Papa Francisco
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No pessimismo não há valor para a sobrevivência.  
Um otimismo desesperado é a única atitude que um filósofo ambientalista 
prático pode assumir. Mesmo que uma ética, seja ela ambiental ou social, 
nunca se realize perfeitamente na prática. Os ideais influenciam em grau 

mensurável o comportamento. Ao sonhar, inculcar e lutar para atingir 
ideais morais, já fazemos algum progresso, tanto individual  

quanto coletivamente, e conquistamos algum terreno.

J. Baird Callicott
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Prefácio

Muito me honra prefaciar mais um livro do Grupo Interinsti-
tucional que reúne pesquisadores da Faculdade Jesuíta de Filosofia 
e Teologia (FAJE), da Escola Superior Dom Helder Camara, do 
Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA) e da Pontifícia Universi-
dade Católica de Minas Gerais (PUCMINAS). Em 2019, o grupo 
organizou o Seminário “Tecnociência e Ecologia”, e realiza em 
2020, com a presente obra, outro seminário, que discutirá o tema 
“Direitos Humanos e justiça ambiental”. 

A questão ecológica tornou-se, nos últimos anos, “urgência 
ecológica”, não só em nosso país, mas em todo o planeta. Não 
basta o despertar à consciência de que o atual modelo econômico 
hegemônico está exaurindo todos os recursos do planeta, colocando 
em risco o futuro de nossa “Casa Comum”. Há décadas, muitas 
organizações sociais e políticas vêm denunciando esse modelo, além 
de promover ações que impactem o cotidiano, como a reciclagem de 
resíduos poluentes, as iniciativas da agricultura orgânica, os esforços 
de mudança nos hábitos de consumo, as ações de proteção de bio-
mas e populações (humanas e animais) ameaçados pela exploração 
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indiscriminada do agronegócio e da mineração. A essas iniciativas 
se acrescentam também todos os esforços do mundo da ciência, 
que aprofundaram, em várias áreas do saber, o significado da atual 
crise ecológica, além de fazer avançar propostas de solução para os 
diferentes problemas. 

Uma das áreas do saber fundamental para que a consciência 
ecológica tenha impactos reais na vida de nossas sociedades é a do 
direito. No mundo ocidental, o direito tem um papel importante 
na salvaguarda do mundo da vida, como o mostram as “fontes” 
que estão em sua origem. Já Platão, na República, articulava ética 
e justiça. Aristóteles inscrevia a justiça na ordem natural das coi-
sas, visto que a natureza tinha como finalidade a justiça, que se 
efetiva na prática social. Assim, na Ética a Nicômaco, ele estabelece 
a relação entre justiça e direito, e na Política, propõe descobrir as 
Constituições mais bem adaptadas à essência do ser humano e às 
condições variáveis da sociedade. O direito romano acolhe muitas 
dessas contribuições da filosofia grega, como a ideia aristotélica de 
uma justiça construída nas relações sociais, de acordo com valores 
morais relacionados à justiça contida na natureza. No mundo ju-
daico, “o direito e a justiça” deviam andar de mãos dadas, em vista 
da paz para a qual a criação inteira foi chamada (Gn 2,1-3), donde 
a lei de defesa, proteção e cuidado dos mais vulneráveis: o órfão, a 
viúva e o estrangeiro (Dt 10,18). No Novo Testamento, a máxima 
expressão dessa justiça feita aos mais vulneráveis (Mt 25,31-46) é o 
próprio Jesus, tido como “maldito pela lei” (Gl 3,12-14) por causa 
da cruz, mas que inaugura, com sua ressurreição, a nova criação 
reconciliada, onde os que dele se revestem, abolem a inimizade que 
separa a humanidade em senhor e escravo, homem e mulher, judeu 
e pagão (Gl 3,27-28) e faz novas todas as coisas (Ap 21,5). 
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Apesar de, em suas “fontes”, o direito implicar de alguma forma 
a natureza, em sua longa história ele esteve fundamentalmente asso-
ciado às “coisas humanas”, ganhando, com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, forte acento antropocêntrico. O mesmo se 
deu com a filosofia, a teologia e os demais saberes. A irrupção da 
consciência ecológica tem ampliado, porém, o alcance do direito, 
associando-o aos demais seres vivos (direitos dos animais) e não vivos 
(direitos da natureza). Com isso, o conceito de direito é ressignificado 
e sua abrangência estendida. Surgem, então, novas questões, uma 
vez que o sujeito de direitos é, em geral, definido à luz da noção de 
responsabilidade, que implica a razão e a liberdade. Cosmovisões 
mais holísticas, oriundas das culturas dos povos originários ou do 
sudeste asiático, têm sido utilizadas como alternativas às fontes que 
deram origem às instituições que regulam nosso mundo, em busca 
de inspiração para uma nova forma de pensar o direito e a própria 
organização social e política. Sem dúvida, esse recurso a outras fon-
tes, ignoradas ou marginalizadas, pode enriquecer profundamente 
todos os saberes, como o atestam, entre outros, a ecoteologia, que 
busca pensar, à luz da fé, as questões da “Casa Comum”, deixando-se 
fecundar pelas sabedorias de outras fontes de sentido que a cristã. O 
recurso a essas fontes não se faz, porém, sem um retorno à própria 
fonte, seja para melhor explorar suas infinitas riquezas, seja para 
entender o que aconteceu para que fosse utilizada em vista de uma 
visão predatória dos recursos do mundo. 

Além dessa questão de fundo, os trabalhos propostos nessa obra 
abordam a relação entre direitos humanos e justiça ambiental. Numa 
época de perda progressiva de muitos direitos sociais, sacrificados no 
“altar” do sistema neoliberal e seus “deuses” implacáveis, movidos 
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pelo interesse dos mercados e do capital, em detrimento da vida 
dos mais vulneráveis, urge, sem dúvida, um novo despertar para 
a própria compreensão dos direitos humanos mais fundamentais, 
que, em nosso país, vinham conhecendo progressos significativos. 
A defesa desses direitos não pode, porém, ignorar tudo o que o des-
pertar da consciência ecológica ensinou sobre a “justiça ambiental”. 
De fato, os efeitos da crise ecológica são sentidos, sobretudo, pelos 
que têm tido seus direitos fundamentais ignorados, desrespeitados 
ou erradicados. Unir saberes diversos, nem sempre em diálogo, para 
juntos elaborarem novas saídas, eis uma das principais contribui-
ções desta obra. Oxalá, nos próximos anos, para além da difusão 
do que é elaborado na academia, os textos aqui propostos possam 
tornar-se novas iniciativas de promoção dos direitos humanos e da 
justiça socioambiental. 

Prof. Dr. Geraldo Luiz de Mori, sj 
Reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia
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Apresentação

Este livro é resultado das discussões propostas e realizadas 
pelo Grupo de Trabalho “Direitos Humanos e Justiça Ambiental”, 
formado por professores da FAJE (Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia), da Dom Helder (Escola Superior Dom Helder Cama-
ra), do ISTA (Instituto São Tomás de Aquino) e da PUCMINAS 
(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais). Os textos 
publicados no livro representam a perspectiva dos autores sobre os 
problemas ambientais atuais e o modo como a crise ambiental afeta 
de forma negativa a vida das pessoas, constituindo grave violação 
dos direitos humanos. 

O Grupo de Trabalho surgiu em 2018, na FAJE, a partir da 
união dos seguintes Grupos de Pesquisa: “Fé cristã e contempora-
neidade” (Teologia/FAJE, Profs. Afonso Murad, Eugenio Rivas e 
Sinivaldo Tavares), “Desafios de uma ética contemporânea” (Fi-
losofia/FAJE, Profs. Elton Ribeiro e Cláudia Oliveira), “Por uma 
Justiça Ambiental” (Direito/Dom Helder, Profs. Émilien Reis e 
Marcelo Rocha) e “Modernidade, religião e ecologia” (Filosofia/
ISTA e PUCMINAS, Prof. José Carlos Aguiar de Souza). 
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Agradecemos à FAJE, na figura do seu Magnífico Reitor, Pe. 
Geraldo Luiz de Mori, e à Dom Helder, na figura do seu Magnífico 
Reitor, Pe. Paulo Umberto Stumpf, pela ajuda inestimável para a 
efetivação desta obra. Manifestamos também a nossa gratidão aos 
professores, alunos e funcionários dessas instituições, que nos unem e 
inspiram, pelo apoio à realização do evento que deu origem ao livro. 

Acreditando no dever de sermos guardiães dos nossos irmãos 
e da natureza, convidamos você, leitor, a se unir a nós na luta pelo 
respeito e garantia dos direitos humanos e pela eficácia e efetividade 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 
qualidade de vida. O direito é luta e nos ensina que devemos ser, 
na prática, a revolução que queremos ver no mundo. Que este livro 
o inspire a refletir sobre as graves violações dos direitos humanos 
causadas pela crise ambiental e pela má vontade generalizada que 
enfrentamos todos os dias e que lhe dê ânimo para criar, através das 
suas ações, um mundo melhor e mais justo. 

Boa leitura!

Afonso Murad 
Émilien Vilas Boas Reis 
Marcelo Antônio Rocha 

Belo Horizonte, maio de 2020
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CAPÍTULO 1

Fundamentos filosóficos da justiça 
socioambiental

Elton Vitoriano Ribeiro, sj

1. Introdução
A discussão sobre os fundamentos filosóficos da justiça 

socioambiental ainda está em construção. Muitos elementos 
entram em jogo, especialmente os de cunho jurídico, político e 
econômico. Nos últimos tempos, também elementos religiosos, 
especialmente, com a publicação da Encíclica Laudato si’ pelo 
Papa Francisco em 2015. Para dar uma pequena contribuição 
a esta empreitada, discutirei, brevemente, alguns pontos neste 
texto. Primeiro, apresentando uma narrativa sobre o conceito 
de justiça. Depois, debatendo elementos esquecidos no conceito 
de justiça, mas muito importantes para a ideia de uma justiça 
socioambiental. Finalmente, apresentando alguns caminhos a 
serem trilhados. Sem querer esgotar o tema, este texto é uma 
primeira aproximação ao fascinante e necessário mundo em 
que vivemos, no que diz respeito à demanda de ref letir sobre a 
justiça socioambiental.

53395-5_Direitos_humanos_e_justica_ambiental_MIOLO.indd   17 25/05/21   09:22



18

2. Uma narrativa sobre o conceito  
de justiça

A ideia de justiça, ou o seu conceito, é um tema antigo e fun-
damental da existência humana. Todas as sociedades, de formas 
diferentes, se preocuparam com essa questão. Algumas abordagens 
eram mais religiosas, outras mais econômicas, mas, de uma forma 
ou de outra, o problema da injustiça e a busca de justiça são algo 
presente ao longo da história da humanidade. No entanto, apenas 
nas sociedades contemporâneas, a ideia de justiça passou a ser en-
fatizada como fundamento da sociedade (TAYLOR, 1997). Isso 
acontece, especialmente, por causa da intricada relação entre política, 
economia e ética na organização das relações sociais e na própria 
construção das estruturas básicas das sociedades contemporâneas 
(RAWLS, 2002). 

Para dar início a nossa reflexão, vale a pena refazer, ainda que 
brevemente, o itinerário desse importante conceito (MAFFET-
TONE; VECA, 2005). A definição clássica de justiça diz que essa 
é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é de seu 
direito. Tal adágio jurisconsulto romano foi formulado da seguinte 
maneira: a justiça consiste na disposição ou virtude permanente 
de dar a cada um o que lhe é devido. Essa tradição continuou no 
pensamento filosófico de Agostinho de Hipona, que entendia a 
justiça como aquela virtude que distribui a cada um o que é seu. 
Para Tomás de Aquino, justiça é a vontade perpétua e constante, 
atribuindo a cada um o seu direito. Como podemos perceber, no 
pensamento ocidental, a concepção da justiça foi concebida sob a 
forma de repartição no âmbito de uma relação intersubjetiva.
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A dimensão da intersubjetividade, das relações humanas, é 
o solo da reflexão filosófica sobre a justiça. A partir desse solo, as 
definições sugerem a distinção entre duas dimensões da repartição. 
Uma de caráter mais procedimental, formal, no qual toda divisão 
deve estar fundada em parâmetros aceitos por todos. E outra mais 
substancial, material, que postula a necessidade de princípios a se-
rem utilizados na repartição como, por exemplo, as necessidades, 
os méritos, a posição social etc.

Historicamente, ainda temos algumas ideias que nos ajudam 
a compor a narrativa histórica do conceito de justiça. Por exemplo, 
nos primórdios da reflexão filosófica, Platão entende a justiça como 
aquela que comanda todas as virtudes e, ao mesmo tempo, permite 
sua harmonização na alma do indivíduo. Ela preside a felicidade 
na cidade. Por sua vez, para Aristóteles, a justiça é a totalidade das 
virtudes, mas é também o princípio de coesão social e integração da 
sociedade em torno de uma concepção comum de bem. A justiça, 
sendo vínculo de união entre o moral e o político, é a virtude que, 
presente na instituição política, rege a vida dos homens na cidade. 
Ainda nessa mesma tradição de pensamento filosófico, Tomás de 
Aquino argumenta que toda justiça é essencialmente social, ou seja, 
é preciso que haja um socius, ou outro ou outros. Portanto, quando 
dizemos justo, estamos sempre implicando uma necessária referência 
a um outro, a outros.

Nas sociedades modernas, houve algumas mudanças na com-
preensão do conceito de justiça. Para os modernos, a justiça fica 
liberada de toda referência a uma ordem prévia de razões e valores. 
Para Hume, por exemplo, a justiça é o resultado da educação e da 
sociabilidade. Ele vê a origem da justiça em um cálculo racional 

53395-5_Direitos_humanos_e_justica_ambiental_MIOLO.indd   19 25/05/21   09:22



20

que permite maximizar o interesse pessoal num contexto de guerra 
de cada um contra todos. 

Mas o grande salto reflexivo que coloca esse conceito na con-
temporaneidade é feito pelo filósofo John Rawls. Ele reflete acerca 
dos princípios da justiça, esforçando-se para pensar numa teoria 
da justiça social mais completa e coerente. Uma sociedade é justa 
quando são repartidos equitativamente os bens sociais primários. 
Para Rawls, uma sociedade justa reparte equitativamente entre todos 
os seus membros os bens materiais e culturais. Alguns de maneira 
igualitária, outros de acordo com distribuições variáveis. Mas que 
fundamentalmente garanta o acesso de todos ao conjunto de bens 
mínimos necessários para uma vida digna. 

Na reflexão de Rawls, uma sociedade justa só pode acontecer 
quando todos compartilham igualmente das mesmas liberdades 
básicas. Temos, então, o primeiro princípio, que é o Princípio das 
liberdades básicas. Mas Rawls não é ingênuo. Ele sabe perfeitamen-
te das desigualdades sociais que afetam a maior parte das pessoas. 
Então, para nosso autor, uma sociedade justa é aquela onde as de-
sigualdades sociais e econômicas devem estar associadas a funções 
e a posições acessíveis a todos, nas condições de justa igualdade de 
oportunidades. Surge, assim, o segundo princípio, o Princípio de 
igualdade de oportunidades. Finalmente, para que uma sociedade 
seja verdadeiramente justa, ainda precisamos de outro princípio, o 
Princípio da diferença, que postula que as desigualdades sociais e eco-
nômicas devem proporcionar o maior benefício aos membros menos 
favorecidos da sociedade. Assim, temos um pensamento, traçado aqui 
em suas grandes linhas, que constrói uma poderosa teoria política da 
justiça que reflete sobre os princípios básicos com os quais homens 
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racionais, colocados numa situação inicial o mais imparcial possível 
(posição original), podem concordar em como viver em sociedade. 

Atualmente, alguns autores propõem uma nova e mais 
abrangente compreensão do conceito de justiça, associando-a à 
redistribuição e ao reconhecimento. Nesta nova perspectiva, por 
um lado, uma sociedade justa é a que garante as condições de um 
reconhecimento justo, sendo o reconhecimento a essência normativa 
de uma concepção de justiça social. Por outro lado, uma sociedade 
justa propicia uma redistribuição de bens, buscando minimizar as 
desigualdades econômicas. 

Nesta rápida narrativa sobre o conceito de justiça, apresentamos 
a justiça como uma virtude político-moral. Virtude que tem o duplo 
foco de buscar a igualdade na diferença, corrigindo, justamente, 
as diferenças quando injustas. O conceito de justiça é, portanto, a 
ideia mais elevada das sociedades. Conceito pelo qual as sociedades 
podem ser medidas em suas relações jurídicas, políticas e sociais, 
que constituem a estrutura básica da sociedade.

3. A justiça socioambiental
O enfoque reflexivo anteriormente apresentado está calcado em 

um paradigma antropocêntrico. Na verdade, toda reflexão referente 
às teorias da justiça, juntamente com grande parte da ética ocidental, 
possui esse paradigma como referência fundamental, o paradigma 
antropocêntrico. Ora, diante da atual consciência ecológica, surge a 
pergunta: O paradigma antropocêntrico é apropriado para ampliar a 
discussão socioambiental e ecológica? É possível pensar uma justiça 
socioambiental a partir dos termos anteriores? Ficarmos apenas na 
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dimensão das relações humanas e das estruturas fundamentais da 
sociedade basta para enfrentarmos os problemas de injustiça, em 
todos os níveis, que hoje nos desafiam? 

Ao que tudo indica, é preciso ampliar ou superar um olhar 
muito centrado nas relações humanas e suas instituições, para 
atingir um grau mais elevado de reflexão socioambiental. Várias 
perspectivas se apresentam para essa ampliação do olhar: paradigmas 
biocêntricos, paradigmas ecomarxistas, paradigmas ecofeministas, 
paradigmas da ecologia profunda, paradigmas da ecologia integral 
etc. As perspectivas são muitas e variadas. O importante, primeira-
mente, é superar perspectivas particulares e ampliar a discussão na 
direção de criar maior sensibilidade ecológica, apontando valores 
não materiais na natureza, contrários a uma mentalidade predatória 
e calcada no mito da superabundância da natureza. É necessário um 
olhar mais realista e que valorize a vida em sua inteireza e complexi-
dade. Um olhar que ajude a superar a interpretação do ser humano 
como uma espécie dominante, isolada e separada do mundo. Um 
olhar, enfim, que assume uma perspectiva holística, abrangente, 
totalizante. Perspectiva que compreenda as inter-relações presentes 
no meio ambiente, nos ecossistemas e na biosfera como sistêmicas 
e dependentes umas das outras. 

Na tentativa de ampliar nossos olhares, começo discutindo 
sobre o meio ambiente. Alguns modelos são mais comuns, ao fa-
larmos desse tema. Primeiramente, alguns entendem que o meio 
ambiente é como um estoque de recursos naturais para proveito 
humano. Outros, por sua vez, possuem uma visão mais mercantilista 
e utilitarista, que entende a natureza como mercadoria, de forma 
a colocar até os bens coletivos, como a água, a serviço do capital. 
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Normalmente, estes justificam, infelizmente, uma exploração 
predatória até o esgotamento. Finalmente, outros mais lúcidos, em 
minha opinião, compreendem o meio ambiente como o conjunto de 
seres que constituem a nossa Casa Comum, da qual fazemos parte.

Ora, o meio ambiente, como nossa casa, é, por excelência, um 
ambiente de sobrevivência e de convivência social. É o lugar onde 
se realizam as condições ecossistêmicas, naturais e sociais para a 
realização da continuidade da vida num todo orgânico, não sepa-
rando o social do ambiental, o humano do natural. É essa a nova 
compreensão, o novo olhar onde situamos a reflexão acerca de justiça 
socioambiental. Um olhar que mostre como inseparável a justiça 
social e a justiça ambiental. Ou, nas palavras do Papa Francisco: 
“Não existem duas crises separadas, uma ambiental e outra social, 
e sim uma só e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a 
solução requerem uma concepção integral para combater a pobreza, 
para restituir a dignidade aos excluídos e, ao mesmo tempo, para 
cuidar da natureza” (FRANCISCO, 2015, n 139). 

Na busca desse novo olhar acerca da justiça socioambiental, 
encontramos um conceito ainda em construção. Uma narrativa que, 
continuando as anteriores, descobre nossas possibilidades criativas 
de interpretação diante dos desafios que, também, são novos. Nesse 
contexto, percebemos a impossibilidade de tratar as questões am-
bientais isoladas do contexto social, isoladas da preocupação pelas 
futuras gerações, isoladas das lutas pelo desenvolvimento humano 
sadio e digno. Ou seja, é importante uma perspectiva que considere 
o conjunto de indivíduos, sociedade e meio ambiente. 

Nessa busca, que é da razão prática, ou seja, tecida por questões 
teóricas e práticas, ontológicas e pragmáticas, a discussão sobre a 
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continuidade da vida no planeta é fundamental. De novo, uma 
perspectiva abrangente e equilibrada pensa a teia da vida na Terra 
de forma interdependente, incluindo o ser humano como parte 
integrante dos ecossistemas, responsabilizando-o, enquanto utili-
zador de bens e serviços ambientais, bem como pela manutenção e 
bom estado da biosfera. A busca aqui é por englobar o cuidado da 
Casa Comum, de modo que possam coexistir áreas com baixíssima 
interferência humana e áreas ocupadas por populações tradicionais 
que dali tiram seu sustento, cuidam e preservam o meio ambiente. 
Ainda, reservando áreas que não podem sofrer interferência direta 
da ação humana, sendo mantidas intocadas. Como se percebe, essa 
é uma tentativa de mediar a discussão atual entre a proteção integral 
(preservacionistas) e o uso sustentável (conservacionistas). 

A mediação justa deve-se dar na gestão de grandes ecossistemas 
que, normalmente, são áreas de intensos conflitos socioambientais. 
Na maioria das vezes, numa disputa feroz entre preservacionistas 
e socioambientais, contra o agronegócio e as mineradoras. Esse é o 
campo, o contexto, a realidade dura, onde devemos encarnar a jus-
tiça socioambiental. O desafio, dito de outra forma, é o de planejar 
a ocupação de grandes áreas naturais, para que, no mesmo bioma, 
coexistam áreas com baixíssima interferência humana ou mesmo 
nenhuma interferência humana com áreas ocupadas por populações 
tradicionais que vivem do uso dos recursos naturais, utilizando-os 
de forma sustentável. Mais ainda, incorporar no campo e na cidade 
tecnologias que sejam ecologicamente amigáveis e garantir a quali-
dade de vida para a população, a começar dos mais pobres. E propor 
uma nova forma de cadeia produtiva, circular o quanto possível. Pois 
é impossível manter, a longo prazo, uma cadeia produtiva linear que 
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em cada etapa (extração ou plantação, logística, produção, venda, 
consumo e descarte) utiliza muita energia e produz resíduos. 

Aqui surge um novo princípio importante para nossa discussão, 
o de sustentabilidade. O Princípio de sustentabilidade pode ser com-
preendido como um conjunto de práticas e ações, nas áreas econô-
micas, sociocultural e ambiental, que favorecem o desenvolvimento 
sustentável. Normalmente, três elementos entram na discussão: o 
desenvolvimento econômico, a equidade social e a proteção ambien-
tal. Em torno da ideia de desenvolvimento, muitas interpretações 
entram em choque. Cabe aqui, novamente, uma busca lúcida de 
interpretar esse conceito com um olhar atento para a continuidade 
da vida no planeta, em sua diversidade e extensão. 

4. Caminhos a serem percorridos
A narrativa, construída aqui, compreende a justiça socioambien-

tal como um princípio que deve guiar a estrutura básica das socie-
dades. Sem esse lugar, o risco é não termos ações que transformem 
as sociedades. Por isso, nessa busca de transformação da estrutura 
básica da sociedade, três cuidados são importantes: cuidado com a 
natureza, cuidado com a sociedade e cuidado com a pessoa. Esses 
cuidados se efetivam de várias formas. O cuidado com a natureza 
se faz presente na conservação dos ecossistemas, biomas e de todo 
tipo de vida. Cuidado que busca criar um ecossistema saudável para 
o presente e o futuro do planeta e seus habitantes. O cuidado com a 
sociedade acontece em políticas públicas de superação da desigual-
dade social e no acesso universal de todos aos direitos básicos de 
trabalho, assistência social, previdência, saúde, moradia, educação e 
alimentação, por exemplo. O cuidado com a pessoa está na luta pela 
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dignidade de todos os seres humanos, buscando, a partir do diálogo, 
valorizar a pluralidade e a diversidade de indivíduos, povos e culturas. 

A justiça socioambiental é um campo de reflexão e ação em 
constante construção. Nele, filosofia, direito, política e economia 
são parceiros e trabalham juntos. Só assim, em relação, a sociedade 
civil poderá ser lugar da emergência do novo. Novo que nasce em 
questões locais nas quais somos convidados a fazer opções concretas 
a cada dia, como na redução e na reciclagem de resíduos. Nasce em 
questões sociais, como na construção de boas políticas públicas, na 
busca de modelos econômicos que apresentem um modelo alternati-
vo ao consumista. Mas, também, no serviço aos refugiados e vítimas 
de deslocamento forçado, na luta de movimentos de afirmação das 
mulheres em seu lugar protagonista na sociedade, em processos de 
educação das relações étnico-raciais, no cuidado dos ecossistemas 
etc. Finalmente, nasce a partir da ação concreta de cada pessoa em 
favor de mais justiça em nosso mundo.
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