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Nesse momento em que nos debruçamos para elaborar este chamamento de 

artigos para o Dossiê Questões Ambientais, o mundo passa por uma de suas maiores 

crises, a qual não podemos ignorar, especialmente diante do tema aqui proposto.  

Um vírus nos coloca diante de uma crise que traz impactos econômicos e sociais 

em dimensões provavelmente sem precedentes. As faces da relação humano e meio 

ambiente também não passam ilesas perante essa crise.  

Isso porque, por um lado, levanta-se a discussão da possível relação entre a 

degradação ambiental com a infecção do humano e a diversificação de doenças1 e, por 

outro lado, ao redor do mundo algumas notícias já relatam a redução da emissão de 

gases poluentes em virtude do isolamento social2.  

Apesar do cenário atual, importante destacar que esse Dossiê não está em busca 

de colocar em discussão tão somente a crise do Coronavírus sob o aspecto ambiental, 

mas não se pode negar que tal crise traz ainda mais evidência à necessidade de 

discussões e reflexões das consequências da modernidade no contexto ambiental, 

especialmente pensado no que diz respeito à relação meio ambiente e sociedade.  

E o campo jurídico, por sua vez, não é [e nem deve ser] alheio a todas as 

consequências causadas pela maneira “moderna” do humano relacionar-se com o meio 

ambiente. Neste aspecto, em verdade, as normas de Direito Ambiental nacional e 

internacional buscam justamente a compatibilização entre ações humanas e proteção 

ambiental. A própria Carta Magna brasileira, ao estampar o princípio do 

desenvolvimento sustentável em seu artigo 225, também revela a necessidade de se 

colocar em prática verdadeira solidariedade sem fronteiras de tempo e espaço para 

atingirmos a proteção ambiental necessária às atuais e futuras gerações. Esse parece 

ser um grande desafio na era do individualismo que vivemos.  

Este é um convite, portanto, à reflexão acerca dos aspectos que rodeiam as 

relações humano e meio ambiente na modernidade, que sem dúvida traz desafios ao 

mundo jurídico nacional e internacional. Essas reflexões são imprescindíveis para as 

discussões que devem ser feitas, tanto pelo mundo acadêmico quanto pelos tomadores 

de decisões em todas as esferas, no que diz respeito ao papel do Direito na proteção e 

de solução de conflitos ambientais.  

 

      Profa. Ms. Daiane Mardegan  

      Editora do Dossiê Questões Ambientais 

 
1 Coronavirus outbreak highlights need to address threats to ecosystems and wildlife. Disponível 

em: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-
wildlife 
2 Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China. Disponível em: https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-

dioxide-plummets-over-china 
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