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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Odireito ambiental, direito fundamental de
terceira dimensão, ganha força dogmática internacional na segunda metade do século XX, por meio
de diversos tratados internacionais que passaram a regulamentar instrumentos de fortalecimento da
democracia. Esse movimento internacional buscava dar novos contornos à democracia, garantindo a
participação direta do cidadão e criando instrumentos jurídicos para fins de garantir a mutação de
uma democracia de participação formal para uma democracia de participação substancial. A partir
deste panorama democrático serão analisados os principais tratados de direito internacional em
matéria ambiental que versam sobre a participação popular.Estapesquisa objetiva avaliar, por meio
da análise dos tratados internacionais que preveem o princípio da democracia participativa, no
cotejo entre eles no espaço-tempo, a existência de avanços ou de retrocessos na construção de
instrumentos jurídicos que viabilizem a concretização da democracia participativa. MATERIAL E
MÉTODOS: O método utilizado para a pesquisa é o analítico, uma vez que foram empregados para
o presente estudo aportes bibliográficos, estudando-se o objeto estático, a saber: tratados
internacionais e doutrinas. A análise se ocupa da elucidação de discursos, proposições, conceitos e
argumentos. Procede-se um levantamento de fontes bibliográficas e legais, seguido de uma leitura
atenta, crítica, analítica e interpretativa. RESULTADOS E DISCUSSÕES: É manifesta a
relevância do trabalho, tanto em razão da relevância normativa, no sentido de verificar se há
coerência nos caminhos trilhados pelas normas que pautam a participação democrática, bem como
se há evolução, involução e estagnação entre elas. Igualmente possui relevância social, na medida
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em que as normas analisadas comprometem os países signatários e influenciam decisões judiciais e
administrativas. Em alguns casos, contudo, inclusive países não signatários são influenciados pelo
conteúdo do documento como, por exemplo, no caso da Convenção de Aarhus. Ademais, as regras
analisadas, por serem normas de conteúdo material, influenciam diretamente no comportamento
social a ser assumido pelos Estados, de forma que o estudo tem valor normativo e
social.CONCLUSÃO: A partir da mudança de comportamento social ocorrida principalmente na
segunda metade do século XX, com a migração das pessoas do campo para os centros urbanos, os
avanços tecnológicos, a automação industrial e o avanço da comunicação, entende-se que o modelo
democrático pautado unicamente na representação não atendia mais os anseios da sociedade e das
novas relações dela resultantes, posto que o indivíduo, perdendo a proximidade com o seu
mandatário, não mais se sentia integralmente representado pelas decisões tomadas. Por este motivo
a democracia posta até então necessitou ser repensada a fim de garantir uma participação mais
concreta do indivíduo no processo decisório. Neste momento de mudança da civilização mundial
surgem os principais tratados internacionais de proteção ao meio ambiente. Sendo assim, pode-se
vislumbrar essa paulatina, mas contumaz mudança comportamental refletida nos tratados
internacionais de meio ambiente. Estes documentos são capazes de demonstrar que os caminhos
civilizatórios apontam para um protagonismo cada vez mais presente do cidadão no cenário
decisório em matéria ambiental. Na análise dos tratados internacionais não foi encontrada a retirada
de artigos que representassem retrocessos nas garantias da democracia substancial. Pelo contrário,
observou-se que a cada tratado de direito ambientalsão agregadas novas garantias e novos
mecanismos a fim de permitir e efetivar a participação individual no processo decisório ambiental
dos Estados. Pode-se declarar que há na marcha perpetrada por cada um dos tratados internacionais
analisados um novo marco participativo, sobretudo na busca do alcance da democracia substancial.
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