LEGAL POLICY BRIEF

SUMÁRIO EXECUTIVO

O DIREITO DAS
CRIANÇAS E DOS
ADOLESCENTES
À NATUREZA E
A UM AMBIENTE
SAUDÁVEL

JULHO 2022

A importância da proteção e conservação da natureza tem ganhado cada vez
mais relevância na esfera dos direitos da criança e do adolescente. Afinal de contas, a crise climática, da biodiversidade e da poluição é uma crise dos direitos das
crianças. Essa população é a geração que terá que lidar com a herança dos danos
ambientais e climáticos em uma escala nunca antes vivida pela humanidade.
Este documento tem o de objetivo contribuir para o desenvolvimento e reconhecimento dos fundamentos jurídicos do direito da criança à natureza, o qual decorre do seu direito ao meio ambiente saudável e estável, bem como à vida, à saúde,
ao lazer e ao brincar, à segurança alimentar, ao acesso irrestrito a água potável e
saneamento, à educação, à moradia, à cultura e ao desenvolvimento integral.
Um ambiente natural equilibrado é essencial e insubstituível espaço material e
imaterial para a vida das crianças, seu desenvolvimento integral, seus direitos
e melhor interesse. E, apesar de alguns avanços terem ocorrido, no sentido de
assegurar esses direitos, as crianças não estão no centro das discussões como a
população mais afetada. Ainda são poucas as vozes que debatem e compreendem, para além da dimensão de proteção e conservação, a necessidade humana
- e especialmente infantil - de ter contato direto e frequente com a natureza, em
seus espaços verdes e a céu aberto.
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Além dos impactos massivos e sistêmicos gerados pelas mudanças climáticas –
como o aumento de eventos climáticos extremos, tais como enchentes, furacões
e secas – associados ao crescimento do desmatamento, queimadas, poluição e
perda da biodiversidade, há um declínio significativo na qualidade e quantidade
de acesso e conexão das crianças com o mundo natural. Principalmente em áreas urbanas, adolescentes e crianças estão cada vez mais confinados e, por um
amplo conjunto de causas, experimentando um modo de vida restrito em relação ao uso do tempo e à possibilidade de interagir com espaços mais amplos e
ricos em natureza.
As crianças são sujeitos de direitos, criadoras e protagonistas de formas singulares de ser, estar, pensar, sentir e participar do mundo, por meio de suas múltiplas
formas de expressão e culturas da infância. Por estarem em um processo único
de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social e simbólico, demandam
proteção integral e promotora de direitos por parte das famílias, das escolas, das
empresas, do Estado e de toda a sociedade, em uma responsabilidade compartilhada, prevista no artigo 227 da Constituição Federal. Da mesma forma, no artigo
225, se impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
O direito da criança de ter acesso, se conectar à natureza e usufruir de um ambiente saudável, passa por uma abordagem ampliada da proteção e da conservação da natureza baseadas em direitos. Não é à toa que, no centro de diversas
normas e diretrizes nacionais e internacionais, se encontra o reconhecimento do
direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável como um direito hu-
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mano fundamental, que advém do direito à natureza; um feixe amplo de direitos
humanos e fundamentais que garantem que o ser humano não seja apartado
de outras expressões da vida presentes na natureza, da qual fazem parte e são
interdependentes.
Nesse sentido, os governos têm a obrigação de respeitar, proteger e promover
os direitos humanos, inclusive em todas as ações empreendidas para enfrentar
os desafios ambientais, Assim, é atribuição dos governos garantir, especialmente
para crianças e adolescentes, amplo direito à proteção e conservação, ao acesso
e à conexão com natureza e ao meio ambiente equilibrado e saudável.
E, apesar da Constituição brasileira e outros diplomas jurídicos nacionais e internacionais já terem reconhecido expressamente o direito fundamental de todos,
inclusive crianças e adolescentes, à natureza e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável como elemento de interdependência da vida humana,
resta ainda desenvolver e ampliar outras dimensões do direito à natureza, como
o acesso e o vínculo afetivo com a natureza.
O não aprofundamento e desenvolvimento dessas dimensões possibilita que
violações continuem a ocorrer, privando especialmente crianças e adolescentes, que estão em uma fase peculiar e decisiva do desenvolvimento humano, do
acesso ao brincar diário e frequente em espaços verdes e naturais, especialmen-
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te nas grandes cidades, e da necessária conexão e relacionamento responsivo
com essa comunidade natural, integrada por outros seres vivos que compõem o
ecossistema biológico terrestre.
Afinal, a privação do direito de desenvolver-se em um ambiente equilibrado e
saudável, rico em natureza e oportunidades de convívio com os espaços naturais, traz graves consequências que se acumularão ao longo da vida, impedindo
que uma série de outros direitos fundamentais sejam exercidos de maneira plena.
Por tais motivos, considera-se extremamente importante ampliar o conceito para
o devido reconhecimento do direito da criança à natureza. Nesse sentido, o legal
policy apresenta as seguintes dimensões, que necessariamente devem integrar
o arcabouço teórico e jurisprudencial a respeito do tema:

1. a natureza como elemento essencial
para garantia dos direitos humanos
e do desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes;
2. o direito da criança e do
adolescente à natureza:
o direito à proteção
ambiental, equilíbrio
e preservação, o
direito ao acesso, o
direito à conexão e à
não discriminação;
3. a materialização
desses direitos e suas
diferentes dimensões;
4. o protagonismo de crianças
e adolescentes na defesa do
direito à natureza; e
5. iniciativas para efetivação dos direitos
da criança à natureza.
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Os desafios para a efetivação dos direitos descritos no documento evidenciam a
necessidade da priorização do direito à natureza para garantir às crianças e adolescentes um planeta habitável e o seu direito à vida, bem como todos os demais
direitos fundamentais. É preciso favorecer o acesso e o contato direto de todas
as crianças com a natureza nas suas diversas dimensões, o brincar e o aprender
livre das crianças com e na natureza, como uma inovação e uma tecnologia urbana e social, para o bem-estar da infância e do planeta.
Mais do que nunca, promover uma infância rica em natureza tornou-se urgente
e, para tanto, é necessário transformar o relacionamento da humanidade com a
natureza. A oportunidade é grande. As evidências estão disponíveis. As ferramentas estão à mão. E os direitos estão garantidos e são fundamentais.
É preciso fazer mais para respeitar, proteger e cumprir os direitos das crianças
em relação ao meio ambiente, de modo a frear a injustiça intergeracional.

AS CRIANÇAS PRECISAM DA NATUREZA
E A NATUREZA PRECISA DAS CRIANÇAS

