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Estamos diante de um momento crítico na história da 
Terra, numa época em que a humanidade deve escolher 
o  seu  futuro.  (...).  Para  seguir  adiante,  devemos 
reconhecer que no meio da uma magnífica diversidade 
de  culturas  e  formas  de  vida,  somos  uma  família 
humana e  uma comunidade  terrestre  com um destino 
comum.  Devemos  somar  forças  para  gerar  uma 
sociedade  sustentável  global  baseada  no respeito  pela 
natureza,  nos  direitos  humanos  universais,  na  justiça 
econômica e numa cultura da paz. Para chegar  a este 
propósito,  é  imperativo  que,  nós,  os  povos  da  Terra, 
declaremos  nossa  responsabilidade  uns  para  com  os 
outros,  com a  grande  comunidade  da  vida,  e  com as 
futuras gerações.
(Leonardo Boff, em “A Carta da Terra” – preâmbulo).

“La natureza  o  Pacha  Mama,  donde  se  reproduce  y  
realiza  la  vida,  tiene  derecho  a  que  se  respete  
integralmente  su  existencia  y  el  mantenimiento  y  
regeneración  de  sus  ciclos  vitales,  estrucutura,  
funciones  y  processos  evolutivos (...).”  Art.  71, 
Constituição do Equador de 2008.



RESUMO

O presente trabalho se propõe a discutir a possibilidade de o planeta Terra ser considerado um 
sujeito de direitos. O tema é relativamente novo, pois dignidade e direitos eram reservados 
somente aos seres humanos, ainda predominando uma visão antropocêntrica da realidade. 
Assim, a pesquisa questiona a possibilidade de considerar a Terra um sujeito de direitos. A 
partir da hipótese de que há essa possibilidade, o texto buscará justificá-la, com o emprego de 
argumentos culturais, filosóficos e jurídicos. Nesse diapasão, a consagração jurídica de que a 
Terra é um ser dotado de subjetividade e possui, pois, dignidade e direitos, pode estimular a 
generalização simbólica da consciência ecológica como um dos meios de apoio do necessário 
desenvolvimento sustentável, o que já acontece em alguns países da América Latina. Diante 
desse quadro, a relevância da pesquisa é alertar para a urgência da situação. A discussão da 
possibilidade de o planeta ser concebido como sujeito de direitos representa avanço não só 
para o Direito, como também para outras ciências, humanas ou naturais. O objetivo geral do 
projeto é demonstrar a possibilidade de conceber o planeta Terra como sujeito de direitos. São 
objetivos específicos desta pesquisa apresentar os argumentos para considerar a Terra como 
ser dotado de subjetividade; evidenciar a urgência da crise ambiental e a emergência do novo 
paradigma sistêmico da realidade; demonstrar experiências legislativas sobre o tema; propor a 
concepção da Terra como sujeito de direitos como um ponto de partida para a conscientização 
da urgência da questão ambiental e para propostas de sua solução; e discutir os avanços da 
concepção para o Direito brasileiro e para o conhecimento em geral. O tema será investigado 
mediante metodologia descritiva, explicativa e exploratória, realizando-se pesquisa 
bibliográfica, legislativa e jurisprudencial. Os estudos permitem concluir, com base em uma 
fundamentação filosófica e jurídica, que é possível justificar racionalmente o fato de o planeta 
Terra ser considerado um sujeito de direitos.

Palavras-chave: Sujeito de direito; Terra/Gaia; Novo paradigma ambiental.



ABSTRACT

This research aims to discuss the possibility of the planet Earth to be considered as a subject 

of  rights.  The theme is  relatively  new, because  dignity and rights  were reserved only to 

humans,  since  still  predominates  an  anthropocentric  view  of  reality.  Thus,  the  research 

questions the possibility of considering the Earth a subject of rights. From the hypothesis that 

there is that possibility, the text seeks to justify it with the use of cultural, philosophical and 

judicial arguments. In this vein, the legal consecration of the Earth is a being endowed with 

subjectivity and therefore in dignity and rights can stimulate a symbolic generalization of 

ecological awareness as a point of the necessary sustainable development, which is already 

happening in some Latin American countries. Given this context, the relevance of the research 

is to warn the urgency of the situation. The discussion of whether the planet is conceived as a 

subject of rights is not only to advance the law but also to other sciences, human or natural. 

The project's overall objective is to demonstrate the possibility of conceiving the planet Earth 

as a subject of rights. The specific objectives are to present the arguments to consider the 

Earth as being endowed with subjectivity, proposing the design of Earth as a subject of rights 

as a starting point for awareness of the urgency of environmental issues and proposals for 

their solution; to highlight the urgency of the environmental crisis and the emergence of new 

systemic  paradigm  of  reality;  to  demonstrate  legislative  experience  on  the  topic;  and  to 

discuss the advances in design to the Brazilian law and to knowledge in general. The theme 

will be investigated through descriptive, explanatory and exploratory analysis, performing an 

overall  research,  including doctrine,  legislation  and jurisprudence.  The studies lead to the 

conclusion,  based  on  a  philosophical  and  legal,  that  is  possible  to  rationally  justify  the 

consideration of the Earth as a subject of rights.

Key-words: Subject of rights; Earth/Gaia; New Environmental Paradigm.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe-se a discutir se, no âmbito jurídico, o planeta Terra 

pode ser considerado um sujeito de direitos. O tema é novo e polêmico, pois dignidade e 

direitos  eram  reservados  somente  aos  seres  humanos,  portadores  de  consciência  e 

inteligência.  Ainda  predomina  uma  visão  antropocêntrica  no  Direito,  como  se  nós 

exclusivamente fôssemos portadores de direitos.

Esquecemos,  porém,  que  somos  parte  de  um todo  maior,  o  planeta  que  nos 

abriga. Assim, a pesquisa questiona a possibilidade de considerar a Terra um ser dotado 

de dignidade e direitos. A partir da hipótese de que pode existir tal possibilidade, o texto 

buscará  justificá-la.  Para  isso,  o  embasamento  teórico  da  Filosofia  e  das  ciências 

naturais  será  fundamental,  pois  recentes  descobertas  em  campos  diversos  como  a 

Biologia,  com  destaque  para  a  Teoria  de  Gaia  e  a  Ecologia  Profunda,  e  a  Física, 

seguindo a visão quântica inaugurada por Einstein, Bohr e Heisenberg – permitem falar 

em uma mudança de paradigma. O novo paradigma, chamado de sistêmico ou holístico, 

facilita a compreensão da subjetividade e da atribuição de direitos ao planeta.

De fato, a visão holística que se inaugura facilita a compreensão da subjetividade 

da Terra, e daí a atribuição de direitos ao planeta. Antes, com as teorias Darwin (1859), 

pode-se  realmente  visualizar  os  seres  vivos  diante  das  suas  particularidades  e,  por 

consequência, estudar as relações que possuem com o meio em que vivem e aquelas que 

eles possuem entre si. Essas verificações auxiliaram o homem a compreender que ele 

também faz parte direta ou indiretamente de toda essa relação. 

Modernamente, torna-se cada vez mais evidente a importância de relacionar e 

evitar  que  as  disciplinas  fiquem  enclausuradas  no  seu  universo  de  estudo.  É 

indispensável a construção de uma comunicação entre elas, para que se demonstrem 

toda a amplitude e o alcance de um tema.

A  interdisciplinaridade  é  um  instrumento  ímpar  para  desenvolver  uma 

consciência e uma qualidade melhor para o conhecimento e para as pesquisas, visto que 

quando não se encontra solução em uma disciplina, a solução vem de fora da disciplina.  



Cultivar  a  visão  mais  ampla  do  que  é  conhecimento,  não  o  deixando  cair  em um 

marasmo dogmático e estanque, é imprescindível para que se desenvolvam profissionais 

melhores, pesquisadores mais capacitados e indivíduos com melhores conhecimentos. 

De modo que a pesquisa não prescindirá dos estudos em outras áreas do conhecimento. 

Porém, ainda que necessariamente interdisciplinar, destacará o âmbito jurídico.

Destarte, serão buscadas experiências que abordem e discutam o tema. Analisar-

se-á a bibliografia existente e apontar-se-ão exemplos legislativos e constitucionais para 

a justificação da hipótese. O ordenamento dos países andinos, especialmente Equador e 

Bolívia, será discutido, uma vez que tais países consagram os direitos da Mãe Terra em 

suas recentes Constituições, isto é, em suas normas de mais alto valor e hierarquia. 

Conquanto se tenha em conta que, no Brasil, a implementação dessa visão seja 

difícil,  a  investigação buscará  possibilidades  de emprego  das  ideias  defendidas.  Em 

nosso  País,  a  tradição  é  antropocêntrica.  A  legislação,  inclusive  a  Constituição,  a 

doutrina e a jurisprudência são claras a respeito, no sentido de que somente as pessoas, 

físicas ou jurídicas, são sujeitos de direitos. 

Contudo, percebe-se que a atribuição de direitos a uma pessoa jurídica é um 

artifício jurídico para legitimar essa figura a postular seus interesses em juízo. Assim, 

por que soaria tão absurdo a estipulação, pelo Direito, dessa mesma legitimidade para a 

Terra? Afinal, uma agravação ainda maior dos problemas ambientais tende a levar a 

uma proteção legal mais rígida. 

Ora, o Direito não pode ficar indiferente diante do quadro crítico que vivemos. 

Seguindo a lição de Miguel Reale (1999, p.2), o Direito é um fato ou fenômeno social; 

não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Assim, a Ciência 

Jurídica não pode permanecer alheia às exigências sociais da contemporaneidade. Não 

pode apenas normatizar o que já existe, mas inaugurar realidades novas, de modo que a 

sociedade  se  dê  conta  de  uma  premência  para  ela  mesma.  Nesse  sentido,  a  ordem 

jurídica  estabelece  regras  que  permitam aos  homens  viver  em sociedade.  O Direito 

coloca aos indivíduos restrições, limites, aos quais todos devem se submeter, a fim de 

que se torne possível a coexistência social. 

O Direito pode ser descrito como um mecanismo de generalização simbólico de 

expectativas sociais normativas. Se o conscientiza e afirma quais são as expectativas 

sociais que merecem ser normatizadas, ele pode confirmar as expectativas sociais de 

conscientização ecológica.  Por isso,  a  principal  função que o Direito  pode prestar à 



formação  de  consciência  ecológica  é  confirmar  tais  expectativas  de  conscientização 

ambiental. 

O  Direito  pode,  por  exemplo,  dizer  que  a  Educação  Ambiental  deve  ser 

implantada na educação formal (Lei 9.795/99) ou, como ocorreu com os países andinos, 

consagrar  os  direitos  da  natureza  em normas  e  até  na  Lei  Maior  do Estado.  Nesse 

diapasão, a consagração jurídica de que a Terra é um ser dotado de subjetividade e 

possui,  pois,  dignidade  e  direitos,  pode  estimular  a  generalização  simbólica  da 

consciência ecológica para o alcance do necessário desenvolvimento sustentável. 

A investigação considera que o assunto abordado é polêmico, podendo enfrentar 

objeções  e até  descrédito.  Até mesmo pelos problemas  advindos da confirmação da 

hipótese,  como  o  da  representação  judicial  da  Terra.  Contudo,  o  trabalho  visa  à 

discussão do tema cientificamente, por entender a premência da tomada de consciência 

de todos para a questão ambiental. 

Não se trata de salvar o planeta, mas de salvar a nós mesmos, que podemos, 

como observa James Lovelock, ser extintos, como estratégia de Gaia – um organismo 

vivo  –  para  expelir  o  elemento  que  lhe  está  causando  devastações.  Atestando  a 

relevância  do  tema,  no  ano  de  2000,  a  Carta  da  Terra  advertiu  que  estamos  num 

momento crítico da história da Terra, no qual a humanidade deve escolher o seu futuro. 

A escolha é: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou 

arriscar a nossa própria destruição e a da diversidade da vida. 

A  crise  da  insustentabilidade  da  Terra  se  apresenta  ameaçadora.  O  teólogo 

Leonardo Boff aponta que os cientistas que acompanham o estado da Terra apontaram 

23 de setembro de 2008 como o possível dia em que foram ultrapassados os limites da 

Terra.  A Terra teria ultrapassado em 40% sua capacidade de reposição dos recursos 

necessários  para  as  demandas  humanas.  Por  outro  lado,  Lovelock  afirma  que  já 

passamos do ponto de não-retorno em relação ao aquecimento global. O cientista inglês 

defende que modelos matemáticos mostram que o clima está a ponto de fazer um salto 

abrupto para um novo estágio de aquecimento. Pelas suas estimativas, a situação tornar-

se-á insuportável por volta de 2040.

O  problema  ambiental  apresenta  urgência  alarmante,  além  de  implicar 

desigualdades  sociais.  O  atual  modelo  de  desenvolvimento,  baseado  no  aumento 

crescente  da  produção  e  do  consumo  produz  exclusão  social  e  miséria,  além  de 

consumismo e desperdício. Esse modelo aumenta a pressão sobre os recursos naturais 

(água,  matérias-primas,  combustíveis,  solos  etc.).  As  consequências  são 



desflorestamentos, queimadas, erosão, assoreamento de rios, escassez de água potável, 

destruição  de  hábitats,  entre  inúmeros  outros  problemas.  No  momento  atual,  as 

alterações climáticas e o efeito estufa põem em risco a própria existência humana no 

planeta.

Apenas  em  2012,  houve  graves  terremotos  e  tufões  na  Ásia.  A 

tempestade/furacão Sandy, na América Central e Estados Unidos, provocou danos de 

grande magnitude. Veneza, cartão postal italiano no Mar Adriático, vai virando uma 

cidade-fantasma, pois cada vez mais moradores fogem do avanço implacável do nível 

do mar. Na Austrália, o problema da maré vermelha vai se agravando a cada ano. No 

início deste ano, no Brasil, mais uma vez a população sofre com intensas enchentes.

Nota-se,  portanto,  que  o  sistema  atual,  fortemente  defendido  pela  quase 

totalidade  dos países,  supera a capacidade da Terra de recompor  seus elementos.  A 

solução frequentemente apontada é o desenvolvimento sustentável. A proposta viável é 

de um novo modelo de desenvolvimento que promova a melhora de vida das pessoas, 

respeitando a capacidade de sustentação dos ecossistemas. 

O  alerta  de  Boff  é  preciso  no  sentido  de  que  o  agravamento  da  situação 

ambiental,  especialmente  do  aquecimento  global,  implica  a  necessidade  de  atuação 

conjunta e célere da humanidade. Desse modo, é imprescindível evitar  os males que 

estamos causando ao planeta e, por consequência, a nós mesmos. É possível que a Terra 

continue, mas sem os seres humanos. Diante desse quadro, a relevância da pesquisa é 

alertar para a urgência da situação. 

No âmbito jurídico, até mesmo as citadas experiências constitucionais de países 

andinos são inovações recentes e ainda não completamente implementadas na prática 

jurisdicional. Apesar de discutirmos um caso exitoso no Judiciário equatoriano, ainda 

são necessárias novas leis infraconstitucionais e a consolidação de uma jurisprudência 

para a real efetivação dos direitos da Mãe Terra nesses países.

Acerca  da  importância  específica  para  o  avanço  do  conhecimento,  com  a 

apresentação da visão holística de mundo, a qual se mostra mais adequada para explicar 

a realidade atual, fica evidente que o Direito não pode ficar alheio a essa nova situação. 

Obviamente, diante do caráter conservador da maioria dos juristas e da característica 

dogmática  ainda  predominante  na  Ciência  Jurídica,  a  visão  defendida  enfrentará 

resistências e poderá sofrer preconceitos e descréditos. 

Entretanto,  um  dos  objetivos  da  pesquisa  é  demonstrar  cientificamente  a 

coerência  da  posição  inicialmente  tomada.  Para  isso,  discutir-se-á  inclusive  a 



justificação dos atuais institutos jurídicos, a correção da legislação, da doutrina e da 

jurisprudência  vigentes  no  Brasil.  A  análise  crítica  da  visão  antropocêntrica 

predominante  pretende  levar  a  discussões  fecundas  para  a  Ciência  do  Direito  e, 

paulatinamente, a ideia de conceber a Terra como sujeito de direitos pode não parecer 

uma  quimera  ou  utopia,  mas  um  ponto  de  vista  coerente  e  necessário  à 

contemporaneidade. 

Logo, a discussão da possibilidade de o planeta ser concebido como sujeito de 

direitos representa avanço não só para o Direito, como também para outras ciências, 

humanas ou naturais. Também há contribuições para o conhecimento em geral, uma vez 

que  a  crise  ambiental  envolve,  além do saber  científico,  central  nesta  investigação, 

aspectos tão diversos quanto o senso comum e a religiosidade.

No projeto deste Trabalho de Conclusão de Curso, levantou-se a hipótese de que 

a Terra pode e deve ser considerada sujeito de direitos. A atribuição de subjetividade, 

dignidade e direitos ao planeta auxilia na tomada de consciência sobre a crise ambiental 

e colabora na tomada de decisões para suas possíveis soluções.

Ora, pela Teoria de Gaia, a Terra se comporta como um ser vivo. Nesse sentido, 

como possui uma identidade, uma subjetividade, a Terra pode ser pensada como um 

sujeito possuidor de dignidade e direitos.

Ademais, se os seres humanos possuem dignidade e direitos, como é consenso 

dos  povos,  e  se  Terra  e  homem  constituem  uma  unidade  indivisível,  conforme 

demonstra  a  Teoria  de  Gaia  e  a  Física  Quântica,  então  a  Terra  possui  dignidade  e 

direitos.

Desse modo, o desenvolvimento do trabalho buscará justificar tais hipóteses. O 

objetivo geral é demonstrar a possibilidade de conceber o planeta Terra como sujeito de 

direitos. São objetivos específicos desta pesquisa: apresentar os argumentos para essa 

concepção; evidenciar a urgência da crise ambiental e a emergência do novo paradigma 

sistêmico da realidade; demonstrar experiências legislativas sobre o tema, especialmente 

as  dos  países  andinos  (Bolívia  e  Equador),  no  âmbito  do  chamado  Novo 

Constitucionalismo  Latino-americano;  propor  essa  nova  concepção  como  ponto  de 

partida para a conscientização da urgência da questão ambiental e para propostas de sua 

solução.

Assim, o primeiro capítulo trata do novo paradigma ambiental  – holístico ou 

sistêmico – no âmbito do qual a concepção da Terra como um sujeito fica mais clara. 



Nesse momento serão discutidas as contribuições de diversos teóricos para a pesquisa, 

bem como nossas colocações e comentários a esse respeito.

No  segundo  capítulo,  será  estudado  o  primeiro  caso  exitoso  em relação  aos 

direitos da natureza, em particular de um rio, na nova ordem constitucional equatoriana. 

Será  analisado  o  caso  no  contexto  do  Novo Constitucionalismo Latino-americano  e 

como os direitos da Mãe Terra (Pachamama) são tratados na Constituição do Equador 

de 2008, e as implicações disso para o trabalho. 

Finalmente, os estudos realizados e a emergência do novo paradigma holístico 

da realidade permitem concluir, com base em uma fundamentação filosófica e jurídica, 

que é possível justificar racionalmente o fato de a natureza e o planeta  Terra serem 

considerados sujeitos de direitos. O exemplo concreto analisado no Equador corrobora 

essa conclusão.



2. O NOVO PARADIGMA AMBIENTAL E A SUBJETIVIDADE DA TERRA

Embora ainda predomine o enfoque antropocêntrico no Direito, mesmo em sua 

forma mitigada, há uma mudança de paradigma em curso. O estudo do biólogo James 

Lovelock, do físico Frijot Capra, dos filósofos Hans Jonas, Martin Heiddeger e Michel 

Serres, do sociólogo Edgar Morin e do teólogo Leonardo Boff, permitiu elaborar um 

alicerce teórico para considerar a Terra um ente dotado de subjetividade que pode estar 

na posição de sujeito de direito. As teorias de juristas como Pontes de Miranda, Herman 

Benjamin,  entre  outros,  foram utilizadas,  ainda  que  parcialmente,  como fundamento 

para a hipótese proposta. 

Os autores citados são objeto deste capítulo. Suas ideias, mais os dispositivos de 

lei dos ordenamentos jurídicos boliviano e equatoriano, bem como o primeiro caso bem 

sucedido cujo objeto era um direito de um rio no Equador (assuntos pormenorizados no 

capítulo  seguinte),  formaram  os  principais  dados  coletados  pela  investigação.  A 

interdisciplinaridade, como previsto desde o início, foi aspecto marcante na pesquisa. 

a. O aporte das ciências naturais

A Biologia, com a Teoria de Gaia, e a Física, com a visão quântica da realidade, 

são algumas das ciências naturais que contribuem com nosso trabalho. Ambas as teorias 

se  inserem  na  mudança  de  paradigma  que  está  em  curso:  da  visão  de  mundo 

cartesiana/mecanicista para uma abordagem holística/sistêmica.

A teoria de Gaia foi o suporte utilizado para demonstrar que a Terra é um ente 

dotado de subjetividade. Trata-se da visão da Terra como um sistema autorregulador 

constituído  pela  totalidade  de  organismos,  rochas,  oceanos  e  atmosfera,  firmemente 

acoplados  como  um  sistema  em  evolução,  cujo  fim  é  a  regulação  de  condições 

favoráveis à vida. 

Na  declaração  de  Amsterdã,  de  2001,  mais  de  mil  cientistas  firmaram  um 

documento  que  dizia:  “O  sistema  Terra  comporta-se  como  um  único  sistema 

autorregulador  formado  de  componentes  físicos,  químicos,  biológicos  e  humanos.” 

Lovelock (2010, p.16)considera a saúde da Terra, e não o bem estar da humanidade, 

primordial,  pois  nossa  sobrevivência  depende  de  um  planeta  sadio.  Apesar  das 

dificuldades, a Teoria de Gaia lentamente ganhou aceitação. 



A concepção do planeta como um organismo vivo é essencial para entendê-la 

como um ente que possui sua própria autonomia e que deve ser respeitado por possuir 

dignidade e direitos próprios. Com efeito, para ser sujeito de direito, antes um ente tem 

de ser sujeito. 

Ademais, a metáfora da Terra viva nos faz lembrar que somos parte dela e que 

nosso contrato com Gaia não tem relação apenas com os direitos humanos, mas inclui 

também com os deveres humanos (LOVELOCK, 2010, p.156). Enquanto não sentirmos 

intuitivamente que a Terra é viva e que fazemos parte dela, não poderemos reagir para a 

sua e a nossa proteção. 

Outra  contribuição  de  Lovelock  (2010, p.176) é  sua afirmação de que  todos 

queremos manter  as coisas  e nossa maneira  de pensar como sempre estiveram.  Isso 

explica porque nossa proposta é tão difícil de ser aceita. 

No caso de Gaia, as evidências de que ela se comporta como um sistema vivo 

são  fortes.  O valor  de  uma  teoria  é  medido  pela  exatidão  de  suas  previsões  e  sua 

capacidade de resistir ao falseamento (LOVELOCK, 2010, p.171-173). Nos anos 90, a 

Teoria de Gaia tinha feito dez previsões, das quais oito haviam sido confirmadas ou 

aceitas em termos gerais, como a de que as florestas boreais e tropicais fazem parte da 

regulação climática geral.  Não se trata  de uma entidade  misteriosa,  mas produto de 

observação  científica  e,  como  as  boas  teorias,  está  sujeita  a  testes  e  produz  frutos 

previsíveis. 

Ainda que Lovelock tenha afirmado, em abril de 2012, ter sido alarmista em 

suas previsões sobre o clima,  a situação de crise ecológica que vivemos é séria e a 

percepção da Terra como um ser vivo é importante para nos conscientizarmos sobre 

isso. O cientista inglês corroborou seu alerta para que mudemos nossa relação com o 

planeta que dá suporte à vida.

As ideias de Frijot Capra são igualmente relevantes para a pesquisa. Ele coloca 

que nossas percepções são limitadas por um enquadramento do que já está armazenado 

em  nosso  arcabouço  mental  (CAPRA, 2006, p.14).  Se  o  que  observamos  não  se 

encaixar, interrompemos o processo com julgamentos do tipo: estranho; não faz sentido. 

É exatamente o que percebemos quando conversamos com outras pessoas sobre nossas 

propostas. 

A obra de Capra – bem como nossa pesquisa – exige uma abertura, que só é 

possível  quando aceitarmos  o  desafio  de  abrir  mão  de  nossos  arcabouços  atuais  de 

pensamento e nos dispor a considerar outra forma de entender o mundo. Hoje temos 



ampla  documentação  da  amplitude  e  importância  dos  problemas  globais  que  estão 

danificando  a  biosfera  e  a  vida  humana  de  modo  alarmante  e,  talvez,  irreversível. 

Quanto mais estudamos tais problemas, mais percebemos que não podem ser tratados 

isoladamente; são sistêmicos, ou seja, interligados e interdependentes. Eles precisam ser 

vistos como múltiplas facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise 

de percepção,  já que a maioria  das pessoas e  instituições  sociais  têm uma visão de 

mundo obsoleta, inadequada para lidar com nosso mundo superpovoado e globalmente 

integrado. 

As  soluções  para  nossos  principais  problemas  requerem  uma  mudança  de 

paradigma.  As  mudanças  de  paradigma,  para  Thomas  Khun,  ocorrem por  meio  de 

rupturas  descontínuas  e  revolucionárias.  O  novo  paradigma  pode  ser  chamado  de 

holístico  (concebe o mundo como um todo integrado)  ou ecológico  (reconhece  que 

todos estamos encaixados nos processos cíclicos da natureza). Essa identificação com a 

natureza é importante para a solução da crise ecológica que enfrentamos. A natureza e o 

eu são um só. Como explica o filósofo norueguês Naess, o cuidado flui naturalmente se 

o eu é ampliado e aprofundado de modo que a proteção da natureza livre seja sentida e 

concebida como a proteção de nós mesmos. Isso é extremamente importante para nosso 

trabalho,  uma  vez  que  uma  de  suas  principais  finalidades  é  estimular  a  urgente 

consciência ecológica.

A obra de Capra trata dessa atual mudança de paradigma. Para esse cientista, há 

uma mudança de visão de mundo mecanicista de Descartes e Newton para uma visão de 

mundo holística, ecológica, que oferece uma visão unificada de mente, matéria e vida. 

Khun define a noção de paradigma científico como um conjunto de relações, valores e 

técnicas  compartilhada  por  uma  comunidade  científica  e  utilizada  por  ela  para 

apresentar  problemas  e  soluções.  Enquanto  o  velho  paradigma  está  alicerçado  em 

valores antropocêntricos, a ecologia profunda está baseada em valores ecocêntricos e 

que reconhecem o valor inerente da vida não humana. 

Para Capra (2006, p.25), “a ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de 

todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia 

da vida”. A ótica do autor se encontra fora de uma ética conservadora predominante, 

calcada no antropocentrismo e na coisificação da natureza e dos seres vivos. Ingressar 

nessa ótica implica adotar uma nova perspectiva e compreensão holística da vida, o que 

naturalmente acarreta rupturas de paradigmas pouco enfrentadas no campo jurídico.



A esse respeito, tanto Margil (2011, p. 10), como Oliveira (2011, informação 

verbal),  citam o  filósofo  britânico  Jonh S.  Mill,  que  escrevera  que  três  estágios  se 

passam quando uma ideia inovadora e “diferente” surge: momento da ridicularização; 

oposição violenta,  porque implicaria  sair  de uma zona de conforto,  de um ponto de 

equilíbrio; e aceitação da ideia, a qual pode não acontecer. 

Hoje,  iniciativas  para  reconhecer  direitos  à  natureza  são  criticadas  e  até 

ridicularizadas  por  aqueles  cujos  interesses,  principalmente  econômicos,  seriam 

prejudicados por elas – estaríamos, então, na primeira fase descrita por Mill. 

Margil (2011, p.10) acredita que levará décadas para mudar significativamente a 

consciência, a cultura e as leis humanas, para a natureza passar de propriedade a ser 

explorada  a  portadora  do direito  inalienável  de existir  e  florescer.  Esse  trabalho de 

conscientização,  contudo,  tem  de  ser  feito,  se  queremos  que  os  ecossistemas  e  as 

criaturas da Terra – humanas e não-humanas – sobrevivam.

A mudança de paradigma requer também mudanças em nossos valores. Valores 

como competição e dominação têm de ser sobrepostos por cooperação e parceria, por 

exemplo.  O pensamento  sistêmico foi formado pela  concepção de organismos vivos 

como totalidades  integradas,  posteriormente enriquecida pela psicologia da Gestalt  e 

principalmente pela física quântica. Tal pensamento é a compreensão de um fenômeno 

dentro de um contexto. Todos os seres vivos são ligados uns aos outros numa rede de 

interdependências. 

Para Heisenberg, o mundo aparece como um complicado tecido de eventos, no 

qual conexões de diferentes tipos se alternam, se sobrepõem ou se combinam e, com 

isso, determinam a textura do todo. A noção de que o todo é mais do que a soma de suas 

partes é chave para os pensadores sistêmicos. 

O velho paradigma baseia-se na crença cartesiana na certeza do conhecimento 

científico. No novo paradigma, é reconhecido que todas as concepções e todas as teorias 

científicas são limitadas e aproximadas. 

Capra ressalta que alguns cientista veem a Terra como um todo integrado, um 

ser vivo. Essa visão tem longa tradição. Imagens míticas da Terra como mãe estão entre 

as mais antigas tradições religiosas humanas. Gaia, a deusa da Terra, era cultuada como 

a  divindade  suprema  na  Grécia  antiga,  pré-helênica.  Desde  o  neolítico,  sociedades 

adoravam divindades  femininas  como  encarnações  da  Mãe Terra.  A ideia  da  Terra 

como ser vivo continuou por toda a Idade Média e o Renascimento e, recentemente, foi 

formulada cientificamente com a hipótese Gaia. 



Percebemos essa ideia na cosmovisão de povos indígenas da América do Sul, 

especialmente da região andina, em países como Bolívia e Equador. Esse assunto será 

trabalhado em detalhes no capítulo 2 deste trabalho.

b. O enfoque filosófico

Os filósofos  Jonas,  Heidegger  e  Serres  contribuíram de  forma  decisiva  para 

nossa pesquisa. 

A ética  da  responsabilidade  proposta  por  Jonas  revela-se  adequada  a  nossos 

tempos  e  é  uma das  vertentes  que  fundamenta  a  visão  que defendemos.  Essa  ética 

apresenta  uma  orientação  antropocêntrica,  mas  não  exclusivamente  antropocêntrica, 

visto que Jonas admite que a natureza possui dignidade e direitos próprios. 

A grande diferença entre uma ética tradicional e a que introduz a dimensão da 

responsabilidade é que esta traz um novo critério para o juízo moral:  os efeitos das 

decisões para o futuro. Postula-se que o sujeito moral deve considerar objeto de sua 

responsabilidade a biosfera do planeta, já que tem poder de alteração sobre ela. 

A ética jonasiana é uma ética de humildade e respeito frente à natureza (JONAS, 

2005, p.31).  As  ameaças  decorrentes  da  crise  ecológica  devem  despertar  nosso 

sentimento  de  responsabilidade,  e  só uma filosofia  capaz  de  aceitar  que  a  natureza 

possui valores é capaz de lidar com a crise por que passamos. 

Jonas  (2006, p.41) afirma que deixou de ser absurdo indagar se a condição da 

natureza extra-humana, a biosfera no todo e em suas partes, não é capaz de nos impor 

uma exigência moral em causa própria e por seu próprio direito. Isso significa ampliar o 

reconhecimento de fins em si para além da esfera do humano. 

A atual crise nos têm ensinado que o exclusivismo antropocêntrico pode ser um 

preconceito  e  que  precisa  ser  reexaminado  (JONAS, 2006, p. 97).  O  futuro  da 

humanidade  é  dever  do  comportamento  coletivo  humano  e  tal  futuro  inclui  o  da 

natureza como sua condição  sine qua non.  Os interesses humanos coincidem com o 

resto da vida, que é sua pátria terrestre no sentido mais sublime da expressão. Em uma 

perspectiva  verdadeiramente  humana,  a  natureza  conserva  a  sua  dignidade,  que  se 

contrapõe ao arbítrio do nosso poder. O dever em relação à natureza é condição da 

própria  continuidade  do  homem  e  um  dos  elementos  da  sua  própria  integridade 

existencial.



Hans Jonas, em "O Princípio Vida", critica uma ideia de progresso que explora a 

natureza e alerta para a catástrofe de seguir adiante com essa forma irresponsável de 

trato com o entorno.  Já em "O Princípio Responsabilidade",  ele  elabora una ética à 

altura dos problemas  que a civilização tecnológica  coloca.  O exercício  do poder  de 

destruição  possibilitado  pelos  avanços  tecnológicos  converte-se  em  interesse  da 

Filosofia, já que a responsabilidade não é só individual, mas também coletiva. 

A ética jonasiana aponta para a necessidade de introduzir uma nova dimensão de 

futuro como marco racional e com validez universal compatível com os códigos éticos 

preexistentes. Ela impõe ao homem do presente velar pela vida e dignidade do homem 

futuro, o que passa pelo respeito à natureza, pois a vida digna carece do ambiente. 

Demonstra, então, que a natureza é um bem em si e que possui valores. Assim, o 

trato  amável  com o entorno torna-se imperativo  moral  e  objeto  da responsabilidade 

humana. A partir da possibilidade de a civilização tecnológica pôr em perigo o futuro da 

vida  humana  digna  sobre  a  Terra,  Jonas  trata  de  fundamentar,  metafísica  e 

ontologicamente, um imperativo de cuja aplicação derive a preservação desse futuro. 

A ampliação do marco da responsabilidade torna inviável a assunção acrítica do 

paradigma  antropocêntrico  das  éticas  tradicionais.  O  biocentrismo  fundamenta  o 

princípio  responsabilidade,  que  valora  a  dignidade  da  vida  como  tal.  Isso  é  uma 

exigência moral,  não só em razão dos humanos,  mas também da biosfera e por seu 

direito  próprio. Logo, Jonas  (2005, p.32-34) reconhece valor em cada organismo na 

natureza  em seu conjunto,  o  que impõe  a  necessidade  de que se respeitem por  sua 

própria dignidade, por sua autonomia. 

O imperativo da ética da responsabilidade, pois, é viver de tal maneira que não 

destrua as condições de vida dos que vivem no presente e as dos que vão viver no 

futuro.  Percebe-se que a  ética  proposta  por  Jonas  se  adéqua ao que  se entende por 

desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que procura satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 

suas próprias necessidades humanas, sociais e econômicas, com um uso razoável dos 

recursos da terra e preservando as espécies e os hábitats naturais. 

Outro  filósofo  estudado  foi  Heidegger.  Em  seu  pensamento,  a  Terra  não  é 

apenas o solo, mas também aquilo que a cada instante faz surgir o que dela emerge. Em 

vez do projeto tecnológico de domínio da Terra, existe a possibilidade de salvá-la e nela 

morar. Salvar no sentido de preservar, de deixar que seja aquilo que é, utilizando-a, mas 

não a esgotando. 



A habitação, o estar com as coisas, é necessariamente um ato de assistência; um 

habitante, neste sentido, é um genuíno guardião. Uma tal relação com o meio é a base 

para uma ética  ambiental.  Heidegger  adverte  que o crescimento  é mais  que a  mera 

expansão, e as pessoas não podem prosperar em meio a uma terra devastada; ele sugere 

que é no poético que podemos aprender  a morar,  a habitar  a  terra  de uma maneira 

próxima da natureza e capaz de ouvir o significado que ela anuncia. 

Significado,  proximidade,  poesia  e  habitação  estão  inseparavelmente 

interligados, e a isso se refere o poeta Heidegger quando fala “poeticamente mora o 

homem sobre a terra”. O envolvimento com a terra e suas coisas nos situa no mundo, no 

sentido em que alguém está numa família. O tipo de conservação que é apropriada à 

terra possui uma urgência especial, porque é sobre ela que moramos, ela nos sustenta e 

alimenta. 

Segundo  Heidegger,  a  morada  constitui  o  caráter  primordial  da  existência 

humana e da ética. Esta diz respeito à nossa atitude, como um todo, para com os seres. 

Morar  poeticamente  sobre  a  terra  é  a  possibilidade  de  uma  ética  genuína,  que  se 

preocupa  de  uma  maneira  harmonizada  com  as  entidades,  com  que  elas  sejam 

conservadas naquilo que lhes é essencial. 

Heidegger  também  trata  da  nossa  relação  com  o  ambiente  natural,  a  qual 

entendemos  que  deve  tornar-se central  no  pensamento  e  nas  políticas  do  futuro,  se 

pretendemos  evitar  consequências  desastrosas  que  se  anunciam.  A  degradação  do 

ambiente  implica  a  tarefa  filosófica de analisar  e criticar  os  princípios  de ação que 

levaram a este desequilíbrio, isto é, de chegar a uma ética ambiental. 

Jonas fala sobre uma civilização tecnológica. Para Heidegger, a natureza torna-

se  numa  gigantesca  bomba  de  gasolina,  uma  fonte  de  energia  para  a  tecnologia 

moderna, o que é uma posição metafísica1. Com o advento da filosofia moderna, o ser 

da natureza não é mais visto simplesmente em termos de presença como pura dádiva, 

mas  é  lançado  para  fora  como  a  objetividade  de  um agregado  de  objetos,  que  se 

contrapõe a um assegurar-se a si próprio da subjetividade. 

Foltz (1995, p. 35) entende que o mérito  de Heidegger  é  ter  demonstrado a 

profundidade do problema, que implica a própria textura do pensamento ocidental. O 

problema  é  crucial  –  diz  respeito  àquilo  que  a  Terra  será  se  sobreviver  e  à  nossa 

sobrevivência – e sua resolução passa pela mudança na nossa relação com as coisas e na 

nossa aprendizagem de habitação. A ciência moderna dissolve a natureza ao determiná-

1 A metafísica pensa sobre o ser, pergunta que caráter deve possuir para explicar os entes no seu caráter de entes.



la como um objeto que é representado e ao qual é dada a sua estância por um sujeito, 

privando-a do seu próprio estante em si própria. 

Heidegger conclui que o desenvolvimento de uma ética ambiental  requer que 

postulemos um valor inerente para a natureza. Essa ética deve fundir-se numa ecologia 

que  corresponda  às  dimensões  plenas  da  habitação  humana.  Na  verdade,  explica  o 

filósofo alemão, só neste caso pode a Terra ser uma verdadeira pátria para todos nós, 

um lar no qual estamos em casa. Devemos aprender a morar sobre ela, tratá-la em vez 

de explorá-la. 

A obra de Heidegger tem implicações com as filosofias ambientais do holismo e 

da  ecologia  profunda,  pois  tais  abordagens  compartilham uma  orientação  crítica  ao 

individualismo  da  consciência  moderna;  todas  veem  a  necessidade  de  uma 

transformação radical na vida e no pensamento, já que os homens estão no contexto de 

algo maior, e portanto de algum modo a isso subordinados. 

Michel  Serres,  por  sua  vez,  alerta  que  o  momento  urge  por  uma  mudança 

contratual global, na qual estabeleceríamos com o mundo o direito de simbiose, que se 

define  pela  reciprocidade.  Afinal,  vista  de  cima,  a  Terra  contém  todos  os  nossos 

antepassados, indistintamente misturados e, como ninguém consegue vislumbrar as suas 

fronteiras, de qualquer modo abstratas, podemos falar da fraternidade. Essas ligações de 

simbiose esboçam o contrato natural. 

A contribuição de Serres para nosso estudo é que ele afirma categoricamente que 

a natureza se comporta como um sujeito, que os objetos são sujeitos de direito e não 

simples  suportes  passivos  de  apropriação  e,  apenas  dessa  forma,  pode  existir  o 

equilíbrio que se pretende com o contrato natural. 

O filósofo francês adverte  (SERRES, 1990, p.58) que a Terra existiu sem os 

nossos antepassados, poderia muito bem existir hoje sem nós e existirá amanhã sem 

nenhum dos  nossos  possíveis  descendentes,  mas  nós  não  podemos  existir  sem ela. 

Nosso domínio, não regulado, volta-se contra si mesmo. 

É,  pois,  necessário  abandonar  o  rumo  imposto  pela  filosofia  de  Descartes, 

conclusão que permanecerá letra morta se não for inscrita num direito (SERRES, 1990, 

p.60). Deve-se estabelecer o direito dos seres que não o têm. O contrato social deixou de 

fora  o  mundo,  reduzindo-o  ao  estatuto  de  objeto  passivo  de  apropriação.  O sujeito 

humano se beneficia  de todos os  direitos,  e  o  mundo não acedeu ainda a  nenhuma 

dignidade jurídica. As coisas do mundo nos recebem como hospedeiros, sem as quais 

morreríamos. 



Serres  afirma  que  a  natureza  conduz-se como um sujeito.  A Declaração  dos 

Direitos do Homem teve o mérito de dizer “todos os homens” e a fraqueza de pensar 

“apenas os homens”. Não estabelecemos nenhum equilíbrio em que o mundo entra no 

balanço final. Os próprios objetos são sujeitos de direito e não simples suportes passivos 

de apropriação. Deve-se firmar um contrato natural, que nos leve a considerar o mundo 

em sua totalidade. 

Como  qualquer  contrato  de  direito,  o  contrato  natural  procura  equilibrar  os 

interesses das partes. O que podemos oferecer ao mundo que nos dá a totalidade das 

coisas é a nossa essência, a razão. O princípio de razão consiste, por conseguinte, no 

estabelecimento de um contrato natural razoável e equitativo.

O estudo das ideias desses filósofos contribuiu para a fundamentação teórica da 

possibilidade de considerar a natureza e o planeta Terra não como simples objetos, mas 

como verdadeiros sujeitos, dotados de valores inerentes a sua essência, de dignidade e 

de direitos.

 

c. Contribuições da Teologia e da Sociologia

O teólogo Leonardo Boff  também trouxe importantes  contribuições  a  nossos 

estudos, principalmente no que diz respeito a suas críticas ao modelo de capitalismo que 

se globalizou nas últimas décadas. Boff trata da mercantilização da vida, termo muito 

utilizado na Rio+202, conferência da ONU sobre meio ambiente ocorrida em julho de 

2012. 

A  crise  ecológica,  para  ser  superada,  exige  um  perfil  de  cidadãos  com 

mentalidade mais sensível e cooperativa. A sustentabilidade deve envolver não só os 

humanos, mas todos os seres. Damo-nos conta, então, da necessidade de superarmos o 

antropocentrismo.  Importa  hoje  articular  todas  essas  frentes  críticas  ao  sistema 

imperante, visando ao surgimento de um paradigma novo de civilização e de sociedade, 

na qual todos possam caber e onde imperem relações mais equilibradas com o meio 

ambiente. 

Deve-se, assim, ultrapassar esse paradigma e inaugurar uma nova aliança do ser 

humano com a natureza,  na garantia  de um destino e  futuro comuns (BOFF,  2000, 

p.49). É nesse contexto que emerge a exigência de uma ética que não apenas se restrinja 

2 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável



ao comportamento dos seres humanos entre si, mas se estenda à sua relação com o meio 

ambiente. Normalmente, o novo paradigma surge do bojo de uma grande crise. Por isso 

ele possui o condão de se apresentar como uma nova esperança.

De  acordo  com Boff,  o  bem-estar  não  pode  ser  apenas  social,  mas  tem de 

atender aos demais seres da natureza, porque todos constituem a comunidade planetária 

em que estamos inseridos e sem eles não viveríamos. O antropocentrismo considera que 

os demais seres só têm sentido quando disponíveis aos interesses humanos, o que ofusca 

a compreensão de que todos os seres são importantes e interdependentes. 

O teólogo anota que somos corresponsáveis pelo destino de nosso planeta.  A 

partir dessa visão holística, compreendemos melhor o ambiente e a forma de tratá-lo 

com  respeito  e  podemos  alcançar  a  consciência  coletiva  da  responsabilidade  pela 

sobrevivência do planeta em sua imensa biodiversidade e pelo futuro da nossa espécie. 

Esse é o ponto que pode obrigar  a uma mudança  de paradigma,  no qual  ser 

humano e natureza sejam aliados na garantia de um futuro comum. Nesse contexto, 

emerge  a  exigência  de  uma  ética  que  não  se  restrinja  ao  comportamento  dos  seres 

humanos entre si, mas englobe a nossa relação com o meio ambiente. 

A Terra  possui  sua  subjetividade,  sua  dignidade,  seus  direitos.  A nova ética 

socioambiental  só  se  implementará  se  surgir  uma  nova  consciência  planetária  da 

responsabilidade  com  o  destino  comum  de  todos  os  seres.  Daí,  vai-se  formando 

lentamente  uma nova cultura  ecológica,  o  predomínio  de um novo paradigma mais 

integrador com o meio ambiente. 

Os sociólogos Edgar Morin e Anne Kern trazem importantes contribuições ao 

trabalho. Eles advertem que nossas certezas não são eternas. Nenhuma teoria científica, 

e  aí  reside  a  contribuição  de  Popper,  está  segura  de  ter  certeza  absoluta  (MORIN, 

KERN, 2005, p.188). Aquela que num instante específico conforma-se mais aos dados 

em questão impõe-se, mas pode ser substituída por nova teoria. 

Assim, em relação a direito subjetivo e sujeitos de direito, há teorias, correntes 

de pensamento, que podem ser superadas. Morin enriqueceu com nossa pesquisa de dois 

modos: um, atesta que o fim do século XX descobriu a Terra-sistema, a Terra Gaia, que 

cada  um  de  nós  vem  da  Terra,  é  da  Terra,  destarte,  devemos  aliar  o  sentimento 

romântico  da  natureza,  que  descobriu  a  relação  umbilical  com a  Terra-Mãe,  com a 

consciência planetária que liga os humanos entre si e à natureza terrestre; dois, como 

todos estamos ameaçados pela morte ecológica, a tomada de consciência da comunidade 



de destino terrestre deve ser o acontecimento chave do início do milênio, pois nossa 

vida está ligada à do planeta. 

A  descoberta  da  comunidade  do  destino  terrestre  implica  abandonar 

radicalmente  o  projeto  de  dominar  a  Terra  e  elaborar  a  corregulação  da  biosfera 

terrestre. O sociólogo lembra que todas as grandes transformações ou criações foram 

impensáveis antes de se terem produzido, ou seja, se o reconhecimento da Terra como 

sujeito de dignidade e direitos é inconcebível hoje, isso não nos deve desmotivar em 

relação a nossos estudos.

Ele  afirma que,  de fato,  se concretiza  o sentimento  de que há uma entidade 

planetária a qual pertencemos. Nos anos 1950-1970, progressos nas ciências permitiram 

a emergência de uma nova consciência planetária. O planeta começa a ser visto como 

um ser complexo que tem sua vida própria, suas transformações, sua história. A vida, 

nascida  da Terra,  é  solidária  da Terra  e  da  própria  vida.  Nenhum ser  vivo,  mesmo 

humano, pode libertar-se da biosfera. 

A Terra não é a adição de um planeta físico com a biosfera e a humanidade. A 

Terra  é  uma  totalidade  física/biológica/antropológica,  em  que  a  vida,  inclusive  a 

humana,  é  uma  emergência  da  história  terrestre.  A  humanidade  é  uma  entidade 

planetária,  inseparável  da  natureza  ou  do  cosmos.  É  justamente  nestes  tempos  de 

globalização  que  podemos  reconhecer  nossa  pátria  terrestre.  Morin  alerta  que  há  a 

necessidade de um pensamento ecologizado, que considere a ligação de todo sistema 

vivo a seu ambiente. 

O  paradigma  da  redução  que  controla  a  maior  parte  de  nossos  modos  de 

pensamento  separa  os  diferentes  aspectos  da  realidade  e  é  incapaz  de  integrar  um 

conhecimento em seu contexto e no sistema global que lhe dá sentido. A identidade 

terrestre  não  pode  ser  concebida  sem  um  pensamento  capaz  de  ligar  os  saberes 

compartimentados. Os conhecimentos novos que nos fazem descobrir a Terra-Pátria – a 

Terra-sistema,  a Terra-Gaia – não têm nenhum sentido separados uns dos outros. A 

inseparabilidade  dos  problemas  torna  a  reforma  de  pensamento  mais  difícil  e  mais 

necessária,  já  que  somente  um pensamento  complexo  pode  considerar  e  tratar  essa 

circularidade interdependente. A reforma do pensamento é um problema chave. 

As formulações de Boff e Morin ratificaram o que pensávamos intuitivamente, 

antes  de  começar  a  pesquisar  o  tema.  Após  mais  de  um  ano  de  investigação, 

acreditamos que a crise ecológica é o acontecimento chave do milênio que se inaugura, 

e que devemos nos preparar para solucioná-la, de forma equilibrada e consciente, o que 



requer uma mudança de relação com o meio ambiente, uma relação de cooperação e não 

de dominação.

d. Aspectos eminentemente jurídicos da questão

No âmbito do Direito, Pontes de Miranda contribui para o trabalho, no sentido 

de afirmar que o sistema jurídico determina quais são os entes que se têm por sujeitos de 

direito. Nem sempre todos os homens tiveram esse status: os escravos ou as mulheres 

não eram reputados sujeitos em alguns ordenamentos. Foi a evolução social que impôs o 

princípio da personalidade de todos os entes humanos. Assim, a evolução social pode 

levar à consideração do planeta como um sujeito de direitos. 

O ser sujeito é a titularidade, que não se confunde com o exercício do direito, 

que pode tocar a outrem pela lei. Às vezes, o sistema estabelece o exercício por outra 

pessoa quando o titular não pode exercer os direitos. Logo, a incapacidade dos sujeitos 

não-humanos  de  postular  em  juízo  pode  ser  sanada,  no  direito  brasileiro,  pela 

representação por meio de órgãos como o Ministério Público ou associações criadas 

com  o  fim  específico  de  protegê-los.  É  o  que  acontece  nas  ações  civis  públicas 

propostas para proteger o meio ambiente e outros interesses. Portanto, não é inviável a 

mudança no status jurídico da natureza para sujeito de direito.

Miranda expõe que ser sujeito de direito é estar na posição de titular de direito. 

Não importa se esse direito está subjetivado, se é munido de pretensão e ação, ou de 

exceção. Mas importa que haja direito. Sobre a discussão sobre quem pode ser sujeito 

de direitos, Miranda anota que se tem de perguntar que é sujeito de direito; depois, que é 

que,  no  sistema  jurídico  de  que  se  trata,  pode  ser  sujeito  de  direito.  Se  o  sistema 

jurídico, como sistema lógico, atribui direito a animais e a coisas, tais animais e coisas 

não são objeto, são sujeito. 

Já de acordo com Benjamin (apud Noirtin et al, 2010, p.145), o direito vem se 

afastando cada vez mais do antropocentrismo puro, sendo hoje dominante, no Brasil, o 

antropocentrismo mitigado, com o crescimento do não-antropocentrismo. A natureza-

objeto (dos dois primeiros) apoia-se numa visão dualista do mundo, em que, de um lado 

estão os humanos, e, de outro, a natureza passível de apropriação. Propomos superar 

essa visão, por meio da aceitação de que a natureza possui dignidade e direitos.

O jurista ressalta que o reconhecimento de direitos aos animais ou à natureza não 

leva ao resultado absurdo de propor que tenham direitos  iguais ou equivalentes  aos 



humanos. O que se propõe é uma mudança de paradigma na dogmática jurídica, visto 

que o direito ambiental visa à preservação da vida em todas as suas formas. 

Com efeito, o conceito clássico de sujeito de direito não pode mais ser aplicado 

aos tempos atuais, pois cedeu lugar aos interesses metaindividuais, sofrendo mudanças a 

fim de reconhecer direitos a entes despersonalizados. 

Lembre-se, ainda, que a doutrina tradicional atribui status de sujeito de direito 

apenas aos humanos. Contudo, como todos os conceitos, o de sujeito de direito não se 

dá a partir de uma condição natural do ser humano, mas de uma consideração que for 

gradualmente impregnada na nossa cultura, não sendo possível olvidar que, outrora na 

história da humanidade, prisioneiros de guerra, escravos, índios e mulheres não eram 

tidos como sujeitos de direitos. 

Além disso, observa-se entes despossuídos de atributos que seriam pressupostos 

da condição de sujeito  de direito  a que a  legislação lhes atribui  tal  status,  como as 

pessoas jurídicas. Portanto, é plenamente possível atribuir a titularidade de direitos ao 

planeta Terra. 

Por fim, analisaram-se experiências legislativas e jurisprudenciais relacionadas 

ao  tema.  Os  exemplos  mais  contundentes  são  das  Constituições  do  Equador  e  da 

Bolívia,  que  consagram  em  seus  textos  os  direitos  da  natureza  (arts.  71  e  8º, 

respectivamente). 

O  próximo  capítulo  cuidará  de  tais  temas,  mas  vale  ressaltar,  aqui,  que  na 

Bolívia, em outubro de 2012 foi criada uma lei sobre a Mãe Terra para o Bem Viver3. 

No Equador, a 30 de março de 2011, foi apresentada uma ação de proteção a favor da 

natureza, particularmente do Rio Vilcabamba. Os autores exigiram o cumprimento dos 

direitos contidos no citado art. 71. O caso se baseou em um problema produzido pela 

obra de alargamento de uma via, a qual, sem estudo de impacto ambiental, depositou 

grandes quantidades de pedras e material de escavação sobre o rio, o que provocava 

poluição da água e  risco de inundações.  O tribunal  sentenciou a  favor  da natureza, 

reconhecendo que existe o direito de que se lhe respeite integralmente sua existência e a 

manutenção de seus ciclos vitais e processos evolutivos.

No  Brasil,  a  legislação  é  quase  inexistente,  podendo-se  citar  o  Decreto 

24.645/34, que dispõe a defesa dos interesses dos animais pelos membros do Ministério 

Público, posteriormente erigida a dispositivo constitucional, em 1988, que disciplinou o 

3  Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.



tema nos arts. 127 e 129, III, como o dispositivo que mais se assemelha à visão aqui 

defendida. O art. 255 da Lei Maior brasileira consagra o antropocentrismo mitigado, 

pois reforça a tradição antropocentrista do Direito brasileiro, mas leva em consideração 

os  interesses  das  futuras  gerações  e  se  adéqua  ao  conceito  de  desenvolvimento 

sustentável.

No campo jurisprudencial,  a tese dos direitos próprios da natureza vem sendo 

utilizada como argumento em petições de órgãos como o Ministério Público do Pará, 

como foi o caso da Ação Civil Pública Ambiental referente ao inquérito civil publico 

N°: 1.23.000.002831/2008-21, sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, em construção 

naquele estado da federação.

3. O CASO DO RIO VILCABAMBA E OS DIREITOS DA NATUREZA NA 

NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL LATINO-AMERICANA

Neste capítulo apresentamos uma Ação de Proteção Constitucional no Equador 

em que se postula a favor da natureza e contra o Governo da cidade de Loja, bem como 

a relação dessa ação com a Constituição equatoriana de 2008. O estudo analisa esses 

temas no contexto do Novo Constitucionalismo Latino-americano e do novo paradigma 

científico e ambiental, especificamente no que tange a novas subjetividades dotadas de 

direitos. 

Assim, será apresentado um resumo dos fatos, do andamento processual e da 

decisão final. 

Em  seguida,  será  estudado  brevemente  o  fenômeno  denominado  Novo 

Constitucionalismo Latino-americano, uma vez que a ação exitosa se fundamentou na 

Constituição do Equador de 2008, a qual se insere naquele fenômeno.   



Em um terceiro momento, analisar-se-ão os direitos da natureza e a noção do 

Sumak Kawsay na nova Constituição do Equador. 

Por fim, será estudado o contexto do novo paradigma científico e ambiental, isto 

é, o paradigma holístico, e será visto que o resultado do processo se coaduna com a 

atribuição  de  subjetividade  da  natureza,  de  seus  componentes  e  do  próprio  planeta 

Terra.

A  experiência  do  Equador  demonstra  o  pioneirismo  que  alguns  Estados  da 

região vêm demonstrando ao incorporar os direitos da natureza em suas Constituições. 

A partir disso, pode-se defender que a natureza e a Terra, que englobam todos os seres 

vivos e fornecem todo o suporte físico, químico e geológico para a vida, podem ser 

consideradas possuidoras de dignidade e direitos.

Afinal, como leciona Magalhães (2011, online), “é fundamental que a 

Universidade, que as pessoas que se dedicam a estudar e compreender o mundo em que 

vivemos se voltem à tarefa de decifrar, entender, o que acontece.”. Portanto, aqui se 

pretende discutir, no seio da Academia jurídica, o reconhecimento de novas 

subjetividades e seus direitos, de forma a enriquecer o debate no âmbito do Direito 

Constitucional, Ambiental e Internacional.

a)  O Caso

A  ação  de  proteção  em  tela  foi  postulada  judicialmente  em  nome  do  Rio 

Vilcabamba, perto da cidade de Loja, no Equador. Como visto, a demanda foi julgada 

procedente, o que reconhece não só a legitimidade de uma ação postulada em nome de 

um rio, como também a existência de direitos próprios dele, desse rio.

Este foi o primeiro caso bem sucedido de exigibilidade dos direitos da natureza 

no Equador, com base no novo ordenamento constitucional desse país. 

O caso4 consistiu  no  problema causado pela  obra  de  alargamento  da  estrada 

Vilcabamba-Quinara, que, para sua construção, depositou grande quantidade de pedras 

e material de escavação no rio Vilcabamba.

A obra vinha sendo realizada por três anos, sem estudos de impacto ambiental, o 

que  violava  diretamente  os  direitos  da  natureza,  aumentava  a  corrente  fluvial  e 

provocava riscos de desastres causados pelas enchentes do rio na época das chuvas de 

inverno. Resíduos, pedras, areia,  cascalho e até mesmo árvores atingiam as margens 

diretamente,  causando grandes prejuízos  aos terrenos ribeirinhos.  Os efeitos  já eram 

4 Juicio 11121-2011-0010 (Ação de Proteção 010-2011). Tradução livre.



sentidos, pois as inundações vinham afetando as populações que vivem às margens do 

rio e utilizam sua água.

Em  30  de  março  de  2011,  os  autores  compareceram  perante  o  Tribunal 

Provincial de Justiça da Loja. Eles entraram com uma ação de proteção da natureza, 

particularmente a favor do Rio Vilcabamba, importante fonte de subsistência para as 

populações locais, e contra o Governo Provincial de Loja. 

Na instância inferior, a juíza do Terceiro Juízo Cível de Loja negou a ação por 

falta  de legitimidade da causa,  supostamente  por não se ter  citado o Procurador  do 

Governo Provincial, formalidade rechaçada pela Corte Provincial, já que o representante 

legal de Loja, seu Prefeito, foi regularmente citado e compareceu em juízo.

A  Corte  decidiu  a  Ação  de  Proteção  010-2011  em  favor  da  natureza, 

particularmente do Rio Vilcabamba, com base em cinco argumentos, a seguir expostos.

Um, a decisão ressaltou a ação como única via idônea e eficaz para remediar de 

forma  imediata  o  dano  ambiental,  devido à  importância  indiscutível,  fundamental  e 

irrenunciável da natureza, já que seu processo de degradação era evidente no caso. 

Dois, pelo princípio da precaução, até que haja prova objetiva de que não existe 

risco  ou  perigo  de  danos  ambientais  decorrentes  de  obras  executadas  em  uma 

determinada área, é dever dos juízes constitucionais salvaguardar de imediato os direitos 

da natureza e tornar efetiva sua tutela judicial. Para isso, os magistrados devem efetuar o 

que seja necessário para impedir que tais direitos sejam violados, ou para remediar as 

violações  já  existentes.  O  acórdão  considerou  inclusive  que,  em  relação  ao  meio 

ambiente, não se trabalha só com a certeza do dano, mas também com a probabilidade 

de ele acontecer.

Três, a decisão reconheceu a importância da natureza, anotando que os danos a 

ela causados são danos geracionais, ou seja, aqueles cujos efeitos, por sua magnitude, 

terão impacto sobre a geração atual e as futuras.

O quarto argumento utilizado pelos juízes foi baseado no princípio da inversão 

do ônus da prova. Os postulantes não teriam de provar os prejuízos, e sim o Governo 

Provincial de Loja, como gestor da atividade, é que tinha de fornecer provas certas de 

que a abertura da estrada não afetaria o meio ambiente.

Por fim, ante a alegação do Governo de que a população precisa de estradas, 

respondeu-se que não há ponderação a se fazer  no caso.  Não há colisão de direitos 

constitucionais, pois não se trata de não alargar a estrada Vilcabamba-Quinara, mas de 

respeitar os direitos constitucionais da natureza. O entender do julgamento é que, apesar 



da  alegação  do  Governo  Provincial  de  que  a  construção  da  estrada  é  para  o  bem 

coletivo, não se pode ferir de morte os direitos da natureza para atingir esse propósito. 

Quando do choque de direitos  coletivos,  prevalecem os direitos  da natureza,  porque 

abrangem uma coletividade maior, incluindo as gerações futuras.

O Tribunal estabeleceu, como medidas de reparação, que o Governo Provincial 

de  Loja  deve  cumprir  as  recomendações  da  autoridade  ambiental  e  apresentar  às 

populações afetadas, em 30 dias, um plano de recuperação das áreas danificadas no Rio 

Vilcabamba, devido ao acúmulo de detritos resultante das obras da estrada.

A reparação envolveu também o dever do Governo de apresentar imediatamente 

as  licenças  ambientais  para  a  construção  da  estrada  ao  Ministério  do  Ambiente  do 

Equador (MAE), além de cumprir todas as recomendações feitas pelo Subsecretário de 

Qualidade Ambiental do MAE.

Também devem ser  implementadas  ações  corretivas  como diques  para evitar 

vazamento de combustível na área onde se localizam tanques e máquinas e realizar a 

limpeza do solo contaminado pelos vazamentos ocorridos, a fim de evitar uma maior 

contaminação; deve-se indicar lugares adequados para depositar o material resultante da 

construção, para que não seja despejado no rio causando novas enchentes; sinalizar o 

local da construção da estrada, entre outras.

O Tribunal salientou que é aberrante o Governo Provincial, sendo a autoridade 

ambiental local, não cumprir com sua obrigação de proteger o meio ambiente, chegando 

ao extremo de construir uma estrada sem licença e estudo de impactos ambientais. 

Ademais, a decisão judicial ordenou que a entidade demandada peça desculpas 

publicamente, mediante publicação em um jornal local, por iniciar a construção de uma 

estrada sem o licenciamento ambiental.  O pedido de desculpas público significa um 

importante instrumento democrático, já que funciona como “prestação de contas” das 

entidades que descumpriram as leis ambientais e também, no caso, a Constituição.

Portanto, a Corte resolveu dar provimento ao recurso interposto em nome do rio 

e  revogar  a  sentença  impugnada,  declarando  que  os  demandados  estão  violando  o 

direito  que  a  natureza  tem  de  que  se  lhe  respeite  plenamente  sua  existência  e  a 

manutenção de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos.

Ao  que  se  tem  notícia,  essa  foi  a  primeira  decisão  favorável  em  nome  da 

natureza no Equador e no mundo. Ela mostra o êxito da instrumentalização dos direitos 

da natureza, realizada de forma pioneira pela Constituição equatoriana de 2008.



Percebe-se, assim, a novidade jurídica de a natureza ser sujeito de direitos, e não 

mais objeto, o que foi reconhecido em âmbito constitucional e concretamente no 

Judiciário equatoriano, pela Ação de Proteção 010-2011. 

Fábio  Oliveira  (2011,  informação  verbal),  em  palestra  no  I  Congresso 

Internacional  Constitucionalismo  e  Democracia,  realizado  em  outubro  de  2011  na 

Unicap-PE, ressalta que, nesse leading case do Equador, deve-se atentar para o fato de 

que é a decisão não foi favorável porque é importante proteger o rio para interesses 

humanos, mas porque o rio tem valor intrínseco, importância em si mesmo. 

Não  podemos  explorar  e  alterar  a  natureza  a  nosso  critério,  o  que  Oliveira 

qualifica de antropocentrismo egoísta. Ele ressalta que Alberto Acosta, Presidente da 

Assembleia  Constituinte  do  Equador,  afirmara  que  virá  o  dia  em que  o  direito  da 

natureza  seja  cumprido  por  consciência  de  todos;  oxalá  chegue  o  dia  em  que 

reconheçamos o interesse de um rio afluir e que se imponha o valor intrínseco de todos 

os seres viventes. 

No caso da ação em proteção constitucional em favor rio Vilcabamba, o desejo 

de Acosta e a eficácia das normas constitucionais sobre os direitos da natureza foram 

atendidos.

 

b) A  Constituição  do  Equador  e  o  Novo  Constitucionalismo  Latino-

Americano

Como  visto  no  tópico  anterior,  a  ação  teve  sucesso  com  fundamento  na 

Constituição do Equador, a qual se insere no chamado Novo Constitucionalismo Latino-

americano. Este trabalho não tem entre seus objetivos estudar pormenorizadamente esse 

fenômeno, porém uma contextualização sintética é necessária. 

Boaventura de Sousa Santos (1998, p.10) explica que a modernidade ocidental 

vive um período de crise profunda de seu contrato social5, já que predomina cada vez 

mais os processos de exclusão social sobre os de inclusão social.  Isso se torna mais 

visível  com  a  propagação  de  um  contrato  liberal  individualista  com  interferência 

mínima  do  Estado.  Assim,  a  crise  decorre,  principalmente,  do  modelo  político  e 

econômico neoliberal e o do estado fraco. 

5 O contrato social origina a organização de regulação social do Estado Nacional, cujos poderes são oriundos do 
próprio contrato social assentado em critérios de inclusão e exclusão (SANTOS, 1998, p.2).



Daí, ainda segundo Santos (1998, p.23), emerge uma nova forma de apartheid 

social, ou seja, uma crescente subclasse de diversos grupos excluídos, o que configura 

uma crise  paradigmática  denominada  pelo  autor  fascismo societal.  Essa situação de 

risco  convive  mais  facilmente  com  a  democracia  política  quando  esta  perde  a 

capacidade de redistribuir recursos e oportunidades. Percebe-se, infelizmente, que isso 

ocorre no Brasil e em outros países da América Latina.

O autor chama tal democracia debilitada de democracia de baixa intensidade. 

Para combater de forma eficaz o fascismo societal, deve existir uma democracia de alta 

intensidade, a qual precisa ser inventada. A nova forma possível de Estado democrático 

deve coordenar  mecanismos  de participação,  além de um campo de experimentação 

institucional que garanta padrões mínimos de inclusão. Seria esse Estado experimental 

“democrático  na  medida  em  que  confere  igualdade  de  oportunidades  às  diferentes 

propostas de institucionalidade democrática. Só assim a luta democrática se converte 

verdadeiramente em luta por alternativas democráticas” (p 47-48).

Notamos, também, que nesse contexto o meio ambiente é bastante prejudicado, 

visto que se valora excessivamente o direito de propriedade, e a natureza é vista como 

objeto passível de apropriação e exploração.

Diante desse contexto, alguns países da América Latina vêm passando por um 

profundo  processo  de  alteração  de  suas  constituições.  O  novo  modelo  é  fruto  de 

reivindicações  sociais  de  parcelas  historicamente  excluídas  do  processo  decisório, 

notadamente da população indígena. Esse movimento – que culminou na promulgação 

das constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009) – tem sido chamado por alguns 

estudiosos de Novo Constitucionalismo Latino-americano6.

Magalhães  (2011,  online)  afirma  que  aquela  crise  leva  a  uma  mudança 

paradigmática  da  qual  é  exemplo  o  chamado  Estado  plurinacional,  fruto  do  novo 

constitucionalismo,  também  denominado  de  andino,  em  decorrência  da  região  dos 

Andes,  na  América  do  Sul,  onde  se  situam  Bolívia  e  Equador.  Essa  nova 

institucionalização do Estado baseia-se na participação popular na tomada de decisões, 

na maior integração de todas as camadas da população, no pluralismo jurídico, e em um 

6 Magalhães (2011, online) pondera que, embora possamos encontrar traços importantes de transformação do 
constitucionalismo moderno já presentes nas constituições da Colômbia de 1991 e da Venezuela de 1999, são as 
novas constituições do Equador e da Bolívia que efetivamente apontam para uma mudança radical que pode 
representar inclusive uma ruptura paradigmática não só com o constitucionalismo moderno, mas com a própria 
modernidade.



regime  político  calcado  na  democracia  intercultural  e  em  novas  individualidades 

particulares e coletivas.

O  Estado  plurinacional  condensa  as  principais  propostas  desse  novo 

constitucionalismo, sendo uma resposta à ideia uniformizadora instituída pelo Estado 

nacional,  em que a Constituição representa uma única nação, um único direito,  sem 

levar  em  conta  a  pluralidade  existente  na  composição  do  povo.  O  novo  Estado 

reconhece um pluralismo de perspectivas, de filosofias e de formas de compreender o 

mundo. A enorme dificuldade do direito moderno em reconhecer a diversidade é, ao 

contrario, a essência do constitucionalismo plurinacional.

O paradigma para a implantação do Estado plurinacional é justamente o Novo 

Constitucionalismo  Latino-americano,  surgido  em  países  historicamente  dominados, 

sem  tradição  constitucional  e  com  grande  parte  da  população  sem  direito  a 

representantes  efetivos.  Reflete,  pois,  uma  resposta  plural,  que  tenta  garantir  a 

participação popular e a democracia nos países que o vêm adotando.

Segundo  Dantas,  apud Alves  (2012,  p.141),  o  novo  constitucionalismo  tem 

como algumas de suas características um texto constitucional baseado em linguagem 

acessível e a integração de povos e recursos naturais. 

Percebe-se, então, que se trata de um fenômeno social, jurídico e político voltado 

à ressignificação do exercício do poder constituinte,  da legitimidade,  da participação 

popular e do próprio conceito de Estado. 

Segundo seus defensores, entre os quais Dalmau (2009, online), o Novo 

Constitucionalismo Latino-americano avança em relação ao constitucionalismo 

europeu, em âmbitos nos quais este pouco evoluiu, como a democracia participativa e a 

integração das minorias até agora marginalizadas. 

O professor Dalmau, ex-assessor das Assembleias Constituintes da Venezuela, 

da Bolívia e do Equador, sugere que o novo constitucionalismo deve-se basear na 

participação do povo, o que lhe dá legitimidade. Isso significa que a Assembleia 

Constituinte deve ser eleita para isso e que deve ser principalmente participativa na hora 

de receber propostas e incorporá-las no texto constitucional. Conclui Dalmau: 

E deve ser uma Constituição que não tenha medo de regular as 
principais funções do Estado: a melhor distribuição da riqueza, a 
busca por igualdade de oportunidades, a integração das classes 
marginalizadas. Em resumo, uma Constituição que busque o "Sumak 
kamaña" ou o "Sumak kawsay", como dizem as Constituições 
boliviana e equatoriana: o "viver bem" (em quéchua) da 
população. (2009, online).



A Constituição  do  Equador  de  2008,  de  fato,  possui  aspectos  desse  recente 

movimento. Além das características apontadas, o texto constitucional foi elaborado por 

uma  Assembleia  Constituinte  participativa,  sendo  posteriormente  submetido  à 

aprovação  popular  e,  no  que  mais  interessa  ao  presente  trabalho,  apresenta  o 

reconhecimento de direitos à natureza7.

Conforme  comentou  Oliveira  (2011,  informação  verbal),  a  maior  novidade 

trazida  pelo  Novo  Constitucionalismo  Latino-Americano  pode  ser  considerada  o 

tratamento que essas Cartas dão aos direitos da natureza, assunto que será tratado no 

tópico seguinte deste capítulo.

Observa-se, por fim, que o modelo de Estado plurinacional intencionado pelo 

citado movimento latino-americano pode ser uma alternativa para a superação daquela 

crise apontada por Santos, vivida pelo Estado Nacional na modernidade ocidental.

c) O processo de reconhecimento dos direitos da natureza na Constituição 

do Equador

Antes de examinar os direitos da natureza na Constituição do Equador de 2008, 

cumpre observar que a aceitação do reconhecimento dos direitos da natureza no âmbito 

jurídico não é tarefa fácil. A maioria dos doutrinadores e operadores do Direito 

apresentam argumentos para negar essa possibilidade. Tentaremos expor os principais 

deles e contra-argumentar no sentido da possibilidade daquele reconhecimento. 

Mario Melo (2008, online, tradução nossa) afirma que o novo texto 

constitucional do Equador provoca entusiasmo, pois assegura que a natureza possui 

direitos. Ela se comporta como uma mãe, já que dá suporte à vida de todas as espécies, 

inclusive a humana. Assim, seria óbvio que temos o dever de reconhecer que nossa Mãe 

possui ao menos o direito fundamental a existir e a não sofrer prejuízos a seus processos 

naturais que lhe permitem ser suporte da vida. 

Tal proposta, contudo, não é consensual. Diz-se que reconhecer direitos à 

natureza é uma heresia jurídica, pois “os direitos não são para as coisas”. Interessante 

notar que esse era um argumento daqueles que se opunham a reconhecer direitos aos 

escravos, uma vez que este era uma coisa, suscetível de ser apropriada por seu senhor. 

Tais argumentações jurídicas defendem o status quo e, por consequência, a defesa de 

privilégios fundados em relações desiguais de poder. 

7 Isso se observa decisivamente nos casos de Equador (art. 71) e também da Bolívia (art. 33).



Mas o Direito evolui. A escravidão está proscrita. A natureza não é uma coisa 

sujeita a propriedade, mas “um sujeito com existência mais real e concreta que as 

pessoas jurídicas, associações com existência fictícia às quais se reconhecem direitos” 

(MELO, 2008, p.2). 

Observam-se entes despersonalizados a que a legislação atribui tal status, como 

as pessoas jurídicas. Ora, por que um condomínio ou uma massa falida possuem direitos 

em nosso ordenamento, mesmo sem ter vida, enquanto a natureza, que tem vida, não os 

pode possuir? Entendemos que é plenamente possível atribuir a titularidade de direitos à 

natureza e que, portanto, não há razão para não inovar a este respeito.

Já à contestação de que “só tem direito quem tem dever”, Oliveira (2011, 

informação verbal), responde que a linguagem e a racionalidade são conceitos em 

transformação. Acrescentamos que essa lógica não é necessariamente verdadeira, haja 

vista a atribuição de direitos ao nascituro no direito brasileiro, sem que lhe sejam 

exigidos deveres.

Ante a ponderação de que a natureza não pode ser titular de direitos, por não 

poder exigi-los por si mesma, responde-se que existe a instituição jurídica da tutela para 

o exercício dos direitos daqueles que não podem fazê-lo autonomamente. 

A esse respeito, relembre-se a afirmação de Pontes de Miranda (1954, p.153-

166) de que o sistema jurídico determina quais são os entes que se têm por sujeitos de 

direito. O ser sujeito é a titularidade, que não se confunde com o exercício do direito, 

que pode tocar a outrem pela lei. Às vezes, o sistema estabelece esse exercício por outra 

pessoa. Logo, a incapacidade de sujeitos de direito não-humanos de postular em juízo 

pode ser sanada por um sistema de tutela jurídica. No direito brasileiro, por exemplo, há 

opções  como  a  representação  por  meio  de  órgãos  como  a  Defensoria  Pública,  o 

Ministério Público ou ainda associações criadas com o fim específico de proteger os 

direitos da natureza.

Miranda  (1954,  p.156)  recorda  que  os  escravos  ou  as  mulheres  não  eram 

reputados  sujeitos  em  alguns  ordenamentos.  Foi  a  evolução  social  que  impôs  tal 

qualificação. Assim, a evolução social pode levar à consideração da natureza e de toda a 

Terra como sujeitos de direitos. É justamente o que vemos na nova ordem constitucional 

do Equador. Naquele país, a natureza não é objeto, mas sujeito de direitos.

Pacheco  (2012,  online)  observa  que  um  obstáculo  que  se  tem  notado  em 

oposição aos referidos avanços é a indiferença. Não só o desconhecimento sobre o tema, 

mas  também  a  ignorância  daqueles  que  preferem  nem  o  discutir,  temendo  abalar 



convicções íntimas que possam gerar desconfortos. A esse respeito, Oliveira e Lourenço 

(apud Pacheco, 2012, online) fazem interessante observação, no sentido de que até entre 

especialistas  dos direitos fundamentais  e do Direito Ambiental  predomina a falta  de 

reflexão e inclusive a desídia pela matéria. Dizem os autores, tratando dos direitos dos 

animais, comentário neste caso aplicável aos direitos da natureza em geral: 

Muitos respondem: com tantos e graves problemas humanos,  não é 
cabível se ocupar dos animais. Artificialmente construiu-se a ideia de 
que a  categoria  ‘humano’  é  a  única  fundante  e  coincidente  com a 
noção  de  direito.  (OLIVEIRA E LOURENÇO,  apud  Pacheco, 
2012, online).

No I Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia, Fábio Oliveira 

(2011, informação verbal) afirmou que os animais não existem em função do homem. 

Eles possuem existência  e valor próprios. Lembrou a enunciação de Tom Regan no 

sentido de que uma moral que não incorpore essa verdade é vazia; um sistema jurídico 

que a exclua é cego. Admitiu que, no âmbito dos estudiosos dos direitos dos animais, a 

inovação  equatoriana  causou  surpresa,  pois  se  imaginava  que,  por  uma  questão  de 

identificação  com  os  homens,  aos  animais  seriam  reconhecidos  direitos  antes  da 

natureza.

A  nosso  entender,  não  necessariamente  deveria  haver  essa  ordem:  primeiro 

animais, depois natureza. Como estamos todos interligados, como todos somos partes 

da Mãe Terra, todos devemos respeitar os direitos de todos, seja um animal, um rio ou 

uma floresta. Em concordância com Regan, uma moral e um direito que não reconheça 

direitos à natureza e à Terra como um todo também são vazios e cegos.

Vale ressaltar que o reconhecimento de direitos à natureza não significa propor 

que  tenham direitos  iguais  aos  dos  humanos.  O que  se  propõe  é  uma mudança  de 

paradigma na dogmática jurídica, visto que o conceito clássico de sujeito de direito não 

pode  ser  aplicado  rigidamente  aos  tempos  atuais,  pois  cedeu  lugar  aos  interesses 

metaindividuais. 

Feijó, Santos e Grey (2012, p. 160) lembram que, como todos os conceitos, o de 

sujeito de direito não se dá a partir de uma condição natural do ser humano, mas de uma 

consideração que foi gradualmente impregnada na nossa cultura, não sendo possível 

olvidar que, outrora na história da humanidade, alguns seres humanos não eram tidos 

como sujeitos de direitos.



  Diante de toda essa controvérsia, durante o processo constituinte que culminou 

com a elaboração da Constituição do Equador de 2008, a consagração dos direitos da 

natureza não foi facilmente aceita. 

O movimento indígena levou a proposta da plurinacionalidade e do 

aprofundamento dos direitos coletivos como suas bandeiras. Nesse contexto, começou o 

debate no âmbito da Assembleia e da sociedade sobre a conveniência de mudar nossa 

visão sobre a natureza e nossa relação com ela. 

Assim, propôs-se que a nova Constituição concebesse a natureza não como 

objeto de interesses econômicos humanos, mas como sujeito com direitos legais a 

existir e a manter suas funções evolutivas. Essa proposta não é tão inovadora, já que é 

parte intrínseca da cosmovisão indígena, para a qual não existe um conceito de 

desenvolvimento como um processo linear, mas uma visão holística de que deve ser 

missão da humanidade alcançar e manter o Suwak Kawsay –  o Bem Viver ou vida 

harmônica (LINZEY, 2009, p.1, tradução nossa).

No Equador, como o reconhecimento de direitos à natureza é intrínseco à visão 

de mundo dos índios, incorporar essa lógica ao texto constitucional significou 

democratizá-lo, pois uma significativa porcentagem da população daquele país é 

formada por índios, cujas crenças são consagradas raras vezes em instituições ocidentais 

como uma Constituição.

A proposta encontrou eco em vários setores da Assembleia Constituinte, mas foi 

no movimento indígena que os direitos da natureza reverberam mais alto, pois retratam 

uma verdade que emerge das mais profundas tradições ancestrais desses povos: “a 

natureza não é um ‘algo’, mas um ‘alguém’, que nos gera, nos nutre e nos acolhe, que 

dialoga conosco e que estabelece especiais relacionamentos de caráter espiritual.” 

(MELO, 2008, online). A defesa dos direitos da natureza conflui com os direitos de 

autodeterminação dos povos indígenas, e isso fortalece a luta pela defesa de seus 

territórios das agressões provenientes de atividades extrativistas.

Incorporar os direitos da natureza na Constituição equatoriana significou, 

portanto, democratizar essa cosmovisão, pois as comunidades indígenas compõem uma 

parcela muito importante da população daquele país, mas têm sido historicamente 

ignorada nos processos decisórios daquele Estado.

Outra necessidade para o reconhecimento dos direitos da natureza, conforme 

relatado pela Fundação Pachamama (2011, p.1-2, tradução nossa), a qual participou da 

Assembleia Constituinte, foi a constatação de que a Constituição equatoriana anterior, 



de 1998, garantia o desenvolvimento sustentável. Porém, uma década de duração 

mostrou os problemas de eficácia desse modelo, que entrava em profunda crise. Como 

em vários lugares, inclusive no Brasil, o desenvolvimento sustentável mostrou-se 

ineficiente no Equador, seja para orientar um manejo racional dos recursos naturais, seja 

para garantir os direitos necessários à dignidade humana da população.

Atualmente, as leis ambientais tratam os ecossistemas como propriedade privada 

ou propriedade comum8; tentam regular atividades que danificam o ambiente, mas não 

apresentam uma estrutura de base de direitos sob a qual a responsabilidade legal surge 

como resposta à violação dos direitos da natureza. A regulação ambiental apenas limita 

o grau de dano que se pode infligir sobre ela. Assim, as violações são sancionadas com 

multas, as quais nem sempre têm relação com o custo real do dano causado a um 

ecossistema, nem aos benefícios que ele deixou de produzir.

Entretanto, um sistema legal que conceda direitos aos ecossistemas garantiria 

que seu direito a existir e prosperar não possa ser prejudicado, reconhecendo 

previamente o dano ante a ameaça de destruição ou grave afetação. Isso inclusive 

serviria como medida de prevenção, no sentido de que os poluidores tomariam mais 

medidas para prevenir desastres naturais, porque saberiam que o ambiente tem direitos 

que podem ser formalmente exigidos. Foi exatamente o que ocorreu na cidade de Loja, 

no Equador, e isso deve servir pedagogicamente para outros eventuais poluidores.

É importante responder a um importante ponto, normalmente assinalado pelos 

que se opõe ao reconhecimento dos direitos da natureza: 

Um sistema de direitos dos ecossistemas não deteria o crescimento 
nem o desenvolvimento da economia, apenas proibiria atividades que 
ameaçassem a existência de um ecossistema. [...] Esta estrutura de lei 
codifica o conceito do Viver Bem, considera que o desenvolvimento 
deve ser ambientalmente saudável, economicamente viável e 
socialmente justo, equitativo e participativo, garantindo satisfação das 
necessidades humanas, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades. (LINDSEY, 2009, p.3).

Mari Margil (2011, p.5, tradução nossa) anota que em vários lugares se está 

reconhecendo que as leis ambientais não estão protegendo o ambiente, e que devemos 

mudar nossa relação com natureza. De fato, alguns municípios do Estado de 

Massachusetts, nos Estados Unidos, têm adotado leis locais que reconhecem que a 

natureza não é propriedade, mas possui o direito de existir e prosperar. 

8 Como faz, aliás, o art. 225 da Constituição brasileira: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]” (grifo nosso).



Outros países aceitaram a necessidade de reconhecer os direitos da natureza, a 

exemplo da Costa Rica, em cuja Constituição se está incorporando essa noção no artigo 

50 (Garantías Ambientales). Ademais, a Alemanha e a França contemplam o direito da 

natureza a existir em ecossistemas frágeis delimitados. No entanto, essas são medidas 

parciais, pois não se liberam de um veio antropocentrista.

A experiência constitucional do Equador, por sua vez, apresenta um modelo para 

a transformação tão necessária dessa relação, devido ao caráter de vanguarda, 

reconhecendo, garantindo e promovendo os direitos da natureza. 

Lindsey (2009, p.1) recorda que, ao longo da história do Direito, cada vez que se 

propôs estender o âmbito dos direitos, tais ampliações eram impensáveis antes de serem 

efetivamente incorporadas ao sistema. Por exemplo, a passagem de direitos individuais 

a direitos coletivos, vinculados por elementos como a etnicidade, foi rechaçada como 

absurda pelas autoridades e por setores da Academia. 

Assim, para que as mudanças sociais decorrentes de lutas políticas se 

concretizem, é fundamental que os direitos que se defendem sejam reconhecidos 

formalmente no sistema legal. Esse passo é necessário porque nossas leis representam 

os ideais a que aspiramos como sociedade, e ademais regulam como deve ser exercido o 

poder. 

Afinal, uma agravação ainda maior dos problemas ambientais tende a levar a 

uma proteção legal mais rígida. O Direito não pode ficar indiferente diante desse 

quadro. Como já ressaltamos, com Reale (1999, p.2), o Direito é um fenômeno social; 

não pode permanecer alheio às exigências sociais da contemporaneidade; deve 

inaugurar realidades novas, visto que a ordem jurídica estabelece regras que permitem 

aos homens viver em sociedade. O Direito coloca aos indivíduos restrições, limites, aos 

quais todos devem se submeter, a fim de tornar possível a coexistência social; limites 

cada vez mais necessários no que tange à destruição do meio ambiente.

Portanto, observamos que o Equador é pioneiro na constitucionalização dessa 

mudança de cosmovisão, uma vez que consagra os direitos da Mãe Terra em sua norma 

de mais alto valor e hierarquia. Com isso, o país andino reconhece a seriedade da crise 

ambiental que vive o planeta, cujos efeitos se sentem significativamente no país, e 

consagra os direitos de Pachamama em sua norma de maior hierarquia.

d)  Os direitos da natureza e o modelo do Sumak Kawsay (Viver Bem) na 

Constituição do Equador



Visto o processo que culminou no reconhecimento dos direitos da natureza na 

Constituição equatoriana de 2008, analisaremos neste tópico como estão positivados os 

direitos  da  natureza  e  o  modelo  do  Sumak  Kawsay,  o  Viver  Bem,  os  quais  estão 

interligados, na norma fundamental do Equador. 

O exemplo da ação sobre Rio Vilcabamba mostra a relevância dessa nova 

relação entre homem e natureza, já que a Corte Provincial de Loja assinalou no julgado 

ser dever dos Juízes constitucionais o atendimento ao resguardo e à efetivação da tutela 

judicial dos direitos da natureza, tudo com base na Lei Maior, a qual garante os direitos 

de Pachamama – a Mãe Natureza ou Mãe Terra. 

A professora Germana de Moraes (2012, p.13) anota que o texto constitucional 

equatoriano não dissocia a natureza do humano e, sendo esta nossa Mãe, tem direitos 

próprios  de  existência,  manutenção  e  regeneração.  Os  danos  causados  a  ela,  pois, 

significam prejuízos a nós e a nossas futuras gerações, e este foi um ponto enfatizado na 

decisão da Ação de Proteção 010-2011.

A simples leitura da Constituição equatoriana permite observar que ela consagra 

de forma inédita os direitos da natureza em seu texto. 

Já  no  Preâmbulo9,  percebem-se  características  do  Novo  Constitucionalismo 

Latino-americano, entre as quais a integração do homem à natureza e a pretensão de 

construir  um  Estado  em  que  homens  e  natureza  vivam  em harmonia,  consoante  o 

princípio  norteador  do  Sumak Kawsay.  Afirma-se que o povo soberano do Equador 

reconhece suas raízes milenárias, forjadas de distintos povos; enxerga-se como herdeiro 

das lutas sociais de libertação frente a todas as formas de dominação e colonialismo, 

com um profundo compromisso com o presente e o futuro; e celebra a Mãe Natureza, da 

qual somos parte e que é vital para nossa existência.

Os princípios atinentes ao meio ambiente estão expressos na Carta, entre os 

quais o modelo sustentável de desenvolvimento, ambientalmente equilibrado e 

respeitoso da diversidade cultural, da biodiversidade e da satisfação das necessidades 

das gerações presentes e futuras.

Preconiza-se o uso de tecnologias e energias ambientalmente limpas. O assunto 

do meio ambiente sustentável e da democracia participativa, intercultural, inclusiva e 

diversa também está normatizado no art. 27, que trata da educação.

9 Tanto o preâmbulo como os artigos da Constituição doravante citados têm tradução livre.



O Capítulo Sétimo é o que mais interessa a este trabalho, pois trata 

especificamente dos direitos da natureza. No art. 71, diz-se expressamente que a 

natureza tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e 

regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Afirma-se 

também que toda pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade poderá exigir do poder 

público o cumprimento dos direitos da natureza, medida importante para a eficácia 

destes direitos na ação em favor do Rio Vilcabamba.

Os artigos 72 e 73 tratam do direito à restauração da natureza e das medidas de 

precaução que o Estado deve aplicar para defendê-la, ou seja, além de prever o direito 

da natureza ao restauro integral, a Lei Fundamental determina os deveres do Estado de: 

utilizar os meios judiciais para protegê-la – como de fato ocorreu na ação estudada neste 

trabalho; educar para a proteção da natureza; e restringir atividades que levem à 

destruição de ecossistemas ou à destruição de seus ciclos naturais.

O art. 74 contempla o direito das populações de se beneficiarem dos serviços 

ambientais, os quais não poderão ser privatizados. Por fim, a Constituição regulamenta, 

no art. 398, a prévia consulta às comunidades sobre decisões e autorizações que possam 

prejudicar o meio ambiente. 

Conforme  referido,  o  texto  constitucional  equatoriano  é  paradigmático  no 

âmbito  da  legislação  ambiental  mundial.  Cumpre  ressaltar,  ainda,  outros  aspectos 

interessantes desse processo de constitucionalização, dentre eles a votação da Carta, que 

ocorreu mediante plebiscito, com massiva participação indígena, que representa 42% da 

população.  Logo,  a  participação  popular  no  processo  constituinte,  característica 

marcante  do  Novo  Constitucionalismo  Latino-americano,  fez-se  presente  na  nova 

Constituição do Equador.

Hugo  Echeverria,  professor  e  advogado  equatoriano,  explica  a  dimensão  da 

inovação no país e sua expressão para o mundo: 

A nova Constituição do Equador ratifica e  sistematiza a importante 
evolução normativa equatoriana em  matéria ambiental. Alarga  o 
âmbito de proteção constitucional  para reconhecer e garantir  direitos 
da natureza, tornando-se  a primeira  Constituição do mundo  a aplicar 
esta nova tese jurídica. (2011, p. 104, tradução nossa).

A Carta em comento adota uma visão mais ampla, que sugere a necessidade de 

proteção de todos os seres,  expressa no art.  71 pela  expressão “respeto a todos los  

elementos  que  formam  un  ecosistema”.  Essa  norma,  ao  deferir  direitos  a  todos  os 



elementos  que  compõem  um  ecossistema,  decisivamente  confronta  o  paradigma 

antropocêntrico.

Percebe-se, assim, que o novo direito constitucional latino-americano promove 

uma grande mudança de paradigma em relação aos direitos da natureza. No caso dessas 

Constituições,  Oliveira  (2011, informação verbal) adverte  que deve haver o cuidado 

para não as tratar com a perspectiva antropocêntrica ainda reinante na nossa academia 

jurídica.  O  reconhecimento  de  direitos  para  além  da  espécie  humana  deve  ser 

necessariamente tratado pela visão biocêntrica, e não pela visão centrada no homem.

Conforme explicitado anteriormente, a Constituição do Equador agregou 

concepções das comunidades indígenas do país, entre as quais a ideia do Sumak Kawsay 

–  o Viver Bem. Ao lado da plurinacionalidade e dos direitos da natureza, o Sumak 

Kawsay compõe um dos três pilares do projeto de país apresentado pela Constituição de 

2008.

De fato, há uma convergência entre plurinacionalidade e atribuição de direitos 

para a natureza. Ao se reconhecer o Equador como um Estado diverso, em cujo 

território coexistem diferentes nacionalidades em igual patamar, abriram-se as portas 

para que as ideias das nacionalidades indígenas, entre as quais destacamos o Viver Bem, 

fossem ouvidas e levadas a sério como orientação geral para os processos de 

desenvolvimento do Estado. 

O Sumak Kawsay é constitucionalizado no Equador no Título Segundo, no 

mesmo patamar e ao lado dos direitos das pessoas e grupos de atenção prioritária, dos 

direitos das comunidades, povos e nacionalidades, dos direitos de liberdade e dos 

próprios direitos da natureza. 

Uma das consequências mais importantes que decorre da concepção do Viver 

Bem é justamente a atribuição de subjetividade de direitos à natureza. Nesse sentido 

destaca-se o reconhecimento expresso desses direitos nos artigos 71 a 74.

Moraes (2012, p.4), tratando do constitucionalismo ecocêntrico da América 

Latina, observa a constitucionalização dos direitos da natureza e da cultura do Bem 

Viver. Segundo a professora, positivou-se, na Constituição do Equador de 2008, sob a 

inspiração da cosmovisão andina, “a prevalência da cultura da vida e a relação de 

interdependência entre os seres vivos, pautada no valor da harmonia, desdobrável em 

princípios como reciprocidade e complementaridade” (MORAES, 2012, p.1). 

Conforme explica Gudynas (2011, p. 85-90), no texto constitucional 

equatoriano, defendem-se valores próprios ou intrínsecos da natureza, como os valores 



das espécies vivas e dos ecossistemas, independentemente da utilidade ou apreciação 

humanas. O Sumak Kawsay compreende que a relação do ser humano com a Mãe Terra 

deve-se pautar no valor da harmonia, o que implica relacionar-se com a natureza de 

modo a assegurar tanto o bem estar das pessoas como a sobrevivência dos ecossistemas. 

Isso rompe com o antropocentrismo e com a ideia de desenvolvimento associada 

unicamente ao crescimento econômico (GUDYNAS, 2011, p.231, 232). 

No moderno constitucionalismo latino-americano, em especial no caso do 

Equador, constitucionalizaram-se, de modo pioneiro, diversos elementos da visão de 

mundo dos nativos da região andina, especialmente acerca da relação entre seres 

humanos e natureza. 

Nota-se, então, que o novo constitucionalismo andino, aqui estudado com a 

Constituição equatoriana, traz um câmbio paradigmático no âmbito jurídico, isto é, o 

avanço do paradigma antropocentrista para o ecocentrista ou biocentrista, câmbio 

concretizado na consagração dos direitos da natureza, na plurinacionalidade e no 

modelo do Sumak Kawsay, sendo estas três categorias interdependentes entre si.

e) O paradigma holístico e a Terra como Sujeito de Direitos

A ação  de  proteção  analisada  foi  postulada  judicialmente  em  nome  do  Rio 

Vilcabamba. Em seguida investigou-se o tratamento dado pela Constituição do Equador 

à relação entre o homem e a Mãe Natureza, a Pachamama, na cosmovisão andina. 

Com isso,  percebeu-se que o fato  de a  demanda ter  sido julgada  procedente 

significa que, no Equador, é reconhecida não só a legitimidade de uma ação postulada 

em nome de um rio, como também a existência de direitos próprios do rio, componente 

de Pachamama. 

Já  ressaltamos  a  urgência  alarmante  da  crise  ambiental.  O  atual  modelo  de 

desenvolvimento  é  insustentável.  Percebe-se  que  a  crise  desse  modelo  não  é  só 

ambiental, mas também traz prejuízos sociais, já que a acumulação de capital não é feita 

de forma equitativa entre todos os humanos.  Podemos identificá-la, pois, como uma 

crise do Estado Nacional, principalmente com base na esteira de Boaventura de Sousa 

Santos.

Dez anos depois  da elaboração da Carta  da Terra,  em 2000, na Conferência 

Mundial  dos  Povos  sobre  Mudanças  Climáticas  e  os  Direitos  da  Mãe  Terra,  em 

Cochabamba, em abril de 2010, representantes de 142 países propuseram reconhecer a 



Mãe Terra como um ser vivo com o qual temos uma indivisível,  interdependente e 

espiritual relação. Por se admitir a Terra como um sujeito de dignidade e de direitos, ali 

se elaborou a “Declaração dos Direitos da Mãe Terra”, que prevê o direito à vida e à 

existência;  o  direito  de  ser  respeitada;  e  o  direito  à  continuação  de  seus  ciclos  e 

processos vitais, entre outros. 

Em torno dessa crise de paradigmas, alguns países da América Latina 

apresentam uma nova forma de pensar o Direito Constitucional. Conforme diagnostica 

Zaffaroni (2010, p.121), é no constitucionalismo andino que ocorre o salto do 

ambientalismo para a ecologia profunda, com destemor e ousadia, independentemente 

das críticas que se lhes possa fazer. O Novo Constitucionalismo Latino-americano opta 

por um modelo de convivência harmônica com a Terra, proclamando a rejeição ao 

sistema de mercado que beira o fundamentalismo na atualidade. Em suas palavras: 

“mais de quinhentos anos de colonialismo, neocolonialismo, genocídio e dominação 

não puderem apagar da cultura dos povos andinos o culto à Terra e o ideal de 

convivência harmônica do Sumak Kawsay.” (Zaffaroni, 2010, p. 121).

Nas Constituições desse novo fenômeno, evidencia-se a positivação, sob a forma 

de princípios, da indissociável relação de interdependência e complementaridade entre 

os seres vivos, o que leva Moraes (2012, p.10) a qualificá-lo de constitucionalismo 

ecocêntrico. A coerência desse fenômeno com o paradigma holístico é evidente.

Lembre-se que a observação de Hans Jonas, no sentido de que não seria absurdo 

pensar na condição da natureza extra-humana, a biosfera no todo e em suas partes, ser 

capaz de nos impor uma exigência moral em causa própria e por seu próprio direito. 

Ora, foi justamente o que ocorreu no Equador, pois um rio, componente da natureza 

extra-humana, impôs uma exigência moral (e jurídica) por um direito próprio, o qual foi 

reconhecido pelo Poder Judiciário, ou seja, pelo Estado do Equador.

Também estudamos o pensamento de Heidegger sobre a possibilidade de uma 

ética ambiental,  o qual se coaduna com o de Tom Regan (1981, p.34), para quem o 

desenvolvimento de uma ética ambiental requer que postulemos um valor inerente para 

a natureza. Nesse sentido, é justamente o que fez a Constituição do Equador de 2008, ao 

reconhecer os direitos – e o valor inerente – de Pachamama.

Nesse  diapasão,  as  propostas  do  novo  constitucionalismo  andino  estão  mais 

adequadas ao necessário pensamento ecologizado a que se referem os sociólogos Morin 

e  Kern.  Com esse novo constitucionalismo,  o Direito  desperta  para a premência  da 

revolução  paradigmática.  Cabe  destacar  a  atual  Constituição  do  Equador  que,  em 



sintonia com essa revolução, veicula,  de forma inédita, pioneira e vanguardista, uma 

proposta ecológica do Direito, ao consagrar os direitos da natureza em seu texto.

4. CONCLUSÃO

Os estudos realizados permitiram concluir o seguinte: i) a partir dos argumentos 

explicitados,  da  ação  judicial  estudada  e  da  recente  experiência  constitucional  do 

Equador, é possível justificar filosófica e juridicamente a natureza e o próprio planeta 



Terra como sujeitos de dignidade e direitos; ii) a emergência do paradigma sistêmico na 

ciência  corrobora essa justificação;  e  iii)  as  novas  ordens  constitucionais  dos países 

andinos, especialmente do Equador, mostram a inovação do Novo Constitucionalismo 

Latino-americano – o qual se coaduna com o novo paradigma ambiental – quanto aos 

direitos da natureza.

Retomando o objetivo geral  apontado na introdução,  apresentamos uma ação 

judicial exitosa, a qual expressa a possibilidade de a natureza ser considerada sujeito de 

direito.  Com a  fundamentação  jurídica  e  filosófica  exposta  ao  longo  do  texto,  foi 

possível considerar racionalmente a natureza e a própria Terra sujeitos de direito. 

No que se refere aos  objetivos  específicos,  pôde-se evidenciar  a  urgência  da 

crise ambiental e a emergência do novo paradigma sistêmico da realidade. Demonstrou-

se que, diante do quadro de crise ambiental que vivenciamos, essa urgência nos incita a 

mudar  nossas  perspectivas  e  visões  de  mundo,  sendo  o  paradigma  sistêmico  mais 

adequado à compreensão dessa crise. 

Entendemos  que,  no  âmbito  do  Direito,  uma  possibilidade  de  enfrentar  o 

momento crítico está na constitucionalização dos direitos da natureza, a exemplo do que 

foi feito no Equador e na Bolívia no fim da última década. 

Vimos que, no Equador, a 30 de março de 2011, foi apresentada uma ação de 

proteção a favor da natureza, particularmente do Rio Vilcabamba, que a corte entendeu 

procedente.  A partir desse caso concreto, pode-se observar como a Terra, que engloba 

todos os seres vivos e seus processos naturais, pode ser considerada um ser dotado de 

dignidade e direitos. É bastante significativo que o Estado equatoriano, mediante uma 

decisão judicial, tenha reconhecido que existe o direito a que se respeite integralmente a 

existência da natureza e a manutenção de seus ciclos vitais e processos evolutivos.

Quanto ao objetivo de fomentar o debate sobre o assunto, esperamos que ele 

tenha sido cumprido, ainda que parcialmente. Observamos que, durante os últimos anos, 

o agravamento da crise econômica provocou certo esquecimento da urgência da questão 

ambiental. Logo, a aceitação da ideia de que a Terra é um ser dotado de dignidade e de 

direitos  e que,  por isso,  deve ser respeitada,  implicaria  a retomada da percepção da 

urgência da nossa relação com o ambiente.

A  respeito  do  fenômeno  do  Novo  Constitucionalismo  Latino-americano, 

percebe-se  que  o  reconhecimento  dos  direitos  da  natureza  é  uma  das  grandes 

contribuições, talvez a mais revolucionária, do movimento, sendo a nova Constituição 

do Equador em exemplo vivo e pulsante, em todos os sentidos, dessa contribuição.



Em geral,  os resultados foram aceitáveis em relação aos objetivos iniciais do 

trabalho e aquilo que estava previsto ou estipulado. A novidade e o caráter polêmico do 

assunto nos estimula a continuar a investigação, de modo a fundamentar de forma cada 

vez mais pertinente as hipóteses levantadas. 

Por fim, ao problema enunciado na introdução, se a Terra pode ser considerada 

sujeito de direito, respondemos positivamente, com base em tudo o que foi exposto – 

Teoria de Gaia, paradigma holístico, premência da crise ambiental,  necessidade de o 

Direito evoluir e a ideia de que, se os seres humanos possuem dignidade e direitos, e se 

Terra  e  homem  constituem  uma  unidade  indivisível,  então  a  Terra  também  possui 

subjetividade, dignidade e direitos.
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