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1. Introdução 

 
“Se não mudarmos logo nossa relação com a água e com 
os ecossistemas que a mantêm, toda a nossa riqueza e 
conhecimento não terão sentido algum”. 2 

 
A modernidade revela um cenário contraditório, pois, ao mesmo tempo 

em que revela avanços no campo tecnológico, pouco avança no âmbito do 

meio ambiente natural, no sentido de criar mecanismos de proteção, a fim de 

evitar sua exaustão total. Além, é claro, da necessária conscientização 

ecológica para o bem, não apenas do planeta, mas dos próprios seres 

humanos, visto serem parte deste grande ecossistema chamado terra 

(pachamama).  

A rigor, há um elevado grau de analfabetos funcionais ecológicos, que 

olham para o meio ambiente natural, mas não o enxergam a partir de uma 

perspectiva de vida dinâmica e especial que ele possui em suas mais variadas 

formas. O que se percebe em geral é um descaso e um desrespeito. 

Não se defende aqui o preservacionismo extremo dos recursos naturais, 

ou seja, a sua intocabilidade, até por que a mãe terra tem um papel 

fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida. O que, de fato, 

 
1 A temática aqui tratada já objeto de publicação em momento anterior, encontra-se disponível 
em http://esdp.net.br/a-constitucionalizacao-dos-direitos-da-natureza/, de 03/05/2017. 
2 BARLOW, Maude e CLARKE, Tony. “Ouro Azul: como as grandes corporações estão se 
apoderando da água doce do nosso planeta”. Tradução de Andreia Nastri. Tradução de 
atualizações de Natália Coutinho Mira de Assumpção. São Paulo: Editora M. Books do Brasil, 2003. 
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se busca é a utilização da natureza a partir de uma perspectiva amparada no 

respeito, no cuidado e na responsabilidade ambiental. 

Na Antiguidade vários filósofos se debruçaram sobre o estudo da 

natureza – eram os denominados pré-socráticos. Destaca-se Tales de Mileto 

que considerava a água o elemento primeiro do cosmos.  Na atualidade outros 

pensadores defendem a natureza como um ser vivo que precisa de cuidados. A 

Gaia, assim denominada a terra pelos gregos antigos e por James Lovelock, 

traz em si múltiplas facetas e que se interconectam com todas as formas de 

vida, sendo um “macroorganismo vivo”.3 

A propósito, em sua teoria de Gaia, acentua James Lovelock:4 

 

As ideias que se originam da teoria de Gaia nos colocam 
em nosso devido lugar como parte do sistema Terra — não 
somos os proprietários, gerentes, comissários ou pessoas 
encarregadas. A Terra não evoluiu unicamente para 
nosso benefício, e quaisquer mudanças que efetuemos 
nela serão por nossa própria conta e risco. Tal maneira de 
pensar deixa claro que não temos direitos humanos 
especiais; somos apenas uma das espécies parceiras 
no grande empreendimento de Gaia (...). Mas, ao 
contrário de quase tudo antes que emergíssemos no 
planeta, somos também animais sociais inteligentes com a 
possibilidade de evoluir para nos tornarmos mais sensatos 
e inteligentes, animais que poderiam ter um potencial maior 
como parceiros para o resto da vida na Terra. Nossa meta 
agora é sobreviver e viver de modo a oferecer melhor 
chance à evolução que continuará depois de nós (sem 
grifo no original). 

 

Lovelock foi preciso ao indicar que a pachamama evolui de per se, 

sendo a humanidade parte e não o todo deste processo de evolução. A visão 

antropocêntrica tende a pensar que tudo gira em torno do homem, nesse 

 
3 LOVELOCK, James. “Gaia: alerta final”. Tradução de Jesus de Paula Assis e Vera de Paula Assis. Rio 
de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2010. 
4 LOVELOCK, James. “Gaia: alerta final ... p. 22. 
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sentido também foram pertinentes as palavras deste estudioso ao ressaltar que 

somos “uma das espécies parceiras do grande empreendimento de Gaia”. 

Eduardo Galeano5, por sua vez, assevera que a natureza não é surda, e 

complementa: 

Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella 
puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se 
escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la 
impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son 
las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o 
menos simbólica, y eso siempre después de que el daño se ha hecho, 
pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el 
agua o el aire. 

 De fato, o que se constata no mundo da vida em relação é uma visão 

antropocêntrica em que a natureza é mero objeto à disposição dos desejos da 

humanidade. O que se busca, na linha de pensamento de Galeano, é uma 

relação de respeito e cuidado, na qual a igualdade é o princípio norteador. 

Tratar a pachamama com igualdade pode ser o início de uma relação ela que 

ela passa a ser ouvida. 

 Fritjof Capra6 pontua que a compreensão da vida em sua totalidade 

impõe uma análise a partir de um sistema autopoiético, ou seja, a partir de uma 

concepção de auto-criação. Explica ainda físico que a autopoiese 

consubstancia ( p. 135): 

 
Um padrão de rede no qual a função de cada componente 
consiste em participar da produção ou da transformação dos 
outros componentes de rede. Dessa maneira, a rede, 
continuamente, cria a si mesma. Ela é produzida por seus 
componentes e, por sua vez, produz esses componentes. 
 

 Nessa linha de pensamento parece não haver dúvidas quanto à 

interdependência entre todas as formas de vida (pessoas, fauna, flora), na 

 
5GALEANO, Eduardo. “La naturaleza no es muda.” Disponível em 
http://www.derechosdelanaturaleza.com/2010/04/la-naturaleza-no-es-muda/>. Acesso em 04.09.2017.	
6 CAPRA, Fritjof.  “A teia da vida – uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.” Tradução de 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Ed. Cultrix, 2006 
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medida em que não há vida isolada de outras vidas. Afinal, as plantas verdes, 

exemplifica o autor, são fundamentais “no fluxo de energia, através de todos os 

ciclos ecológicos. Suas raízes extraem água e sais minerais da terra, e os 

sucos resultantes sobem até as folhas”. 

Assim como os demais seres vivos, a pachamama precisa de cuidados, 

razão pela qual se perfilha neste texto a tese da necessidade de 

reconhecimento de seus direitos e de sua dignidade.7  

Nessa toada, advoga-se que além dos direitos humanos fundamentais, 

há os direitos fundamentais da natureza, cujo reconhecimento destes por parte 

dos Estados configura um caminho rumo à conscientização ecológica e à 

sustentabilidade ambiental. 

 
II. O reconhecimento dos direitos da natureza e a efetividade dos acordos 
do clima 

 “La incorporación de la naturaliza al derecho constitucional en carácter 

de sujeto de derechos abre un nuevo capitulo em la historia del derecho”. Com 

estas palavras de Eugenio Raúl Zaffaroni8 inicia-se o presente tópico, no qual 

se pretende demonstrar a importância de se elevar a natureza à categoria de 

sujeito de direitos e titular de dignidade. 

 Nessa trilha, há de se (re) pensar o Direito contemporâneo, partindo-se 

de duas perspectivas: 1. a natureza precisa ser tratada como um ser vivo, o que 

de fato ela é, e 2. o Direito, assim como admitiu a figura da pessoa jurídica, 

dando-lhe a titularidade de sujeito de direitos, pode (e deveria) elevar a 

pachamama ao patamar de sujeito de direitos e detentora de dignidade.   

O Equador é pioneiro no reconhecimento dos direitos da natureza. Em sua 

Constituição de 2008 dedica capítulo especial a ela, conforme se verifica no ar. 

71, que se transcreve abaixo: 

 

 
7 CARLI, Ana Alice De. “Água é vida: eu cuido, eu poupo – para um futuro sem crise”. Coleção FGV de 
Bolso. Série Direito e Sociedade, nº 37. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2015. 
8ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Pachamama y el humano”. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza 
de Mayo, 2012, p. 144. 
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Derechos de la naturaleza 
Art. 71.- La naturaleza 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, estructura, funciones 
y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 
princípios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema. 

 O Brasil também inovou na seara ambiental, ao estabelecer capítulo 

próprio ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988, todavia, ao revés 

da Constituição do Equador, o fez a partir de uma visão meramente 

antropocêntrica, elevando-o a categoria de direito fundamental difuso, cuja 

titularidade em regra é do homem, conforme se infere do art. 225, da referida 

Carta Magna: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações (sem grifo no original). 

O dispositivo acima transcrito revela o meio ambiente natural, conforme já 

mencionado, como um direito difuso de terceira dimensão, seguindo a lógica de 

classificação doutrinária9. Entretanto, ressalta a obrigação do Estado e da 

sociedade em geral de preservá-lo para a geração presente e para as que 

vierem, consagrando o princípio da justiça ambiental intergeracional.10 

Outro ponto relevante cuida do reconhecimento da dignidade da natureza. 

Muito se fala (e se escreve) sobre o princípio da dignidade, mas sempre com um 

viés antropocêntrico, colocando a pessoa humana como possuidora de 

dignidade, o que é certo. Entretanto, faz-se mister trazer tal princípio para um 

contexto mais amplo, no qual se valoriza e se justifica a noção de dignidade 

 
9 SARLET, Ingo Wolfgang. “A Eficácia dos Direitos Fundamentais”. 7. ed. rev. atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 50-60. 
10 FONTE, Felipe de Melo. Em defesa do futuro: justiça e igualdade entre gerações. In: CARLI, Ana 
Alice De; AYDOS, Elena, AVZARADEL Pedro C. (organizadores). “O estado regulador no cenário 
ambiental”. São Paulo: Ed. IDPV, 2017, p. 331-376. 
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também para as demais formas de vida ( a exemplo da natureza e dos animais 

não-humanos). 

A concepção de dignidade da pessoa humana começou a ganhar realce 

com o Cristianismo, a partir de valores como a igualdade e a fraternidade. 

Conforme explica Almir de Oliveira11, a dignidade humana ganhou destaque em 

detrimento da regra segundo a qual o Direito era “uma dádiva do rei ou do 

Estado”. Os princípios cristãos de igualdade, fraternidade e solidariedade se 

entrelaçavam, formando um imperativo normativo de respeito mútuo entre os 

homens. 

Na contemporaneidade, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, ao 
discorrerem sobre a dignidade da vida em geral, prelecionam12: 

 

(...). Mesmo que se possa aceitar, pelo menos para efeitos de 
argumentação, a noção de que não há como atribuir típicos 
direitos aos animais ou à natureza, isto não afasta a necessidade 
(ética e jurídica) de se perguntar se essa tutela do meio natural 
não pode se dar de forma autônoma, com o reconhecimento de 
uma dignidade à vida não-humana e aos animais. Se a dignidade 
consiste em um valor próprio e distintivo que nós atribuímos à 
determinada manifestação existencial – no caso da dignidade da 
pessoa humana, a nós mesmos – é possível o reconhecimento 
do valor “dignidade” como inerente a outras formas de vida não-
humanas (...). 
 

 Na linha dos autores acima citados, defende-se que o princípio da 

dignidade da pessoa humana, esculpido na Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 1º, inciso III, como um dos princípios da República Federativa do Brasil, 

deve ser interpretado a partir de um conceito de vida em geral, a fim de abarcar 

também os seres não-humanos (animais e natureza). 

Alberto Acosta13 propõe a elaboração de uma Declaração Universal dos 

Direitos da Natureza, por entender que tal documento serviria para demonstrar e 
 

11  OLIVEIRA, Almir de.  “Curso de Direitos Humanos”. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. p. 107-108. 
12 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago.  “Algumas notas sobre a dimensão ecológica da 
dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral”.  p 20. Disponível em 
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/539/Direito%20Publico%20n192008_Ingo
%20Wolfgang%20Sarlet.pdf?sequence=1>. Acesso em 04.09.2017. 
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realçar as diferenças entre direitos humanos e direitos da natureza; linha de 

pensamento que se segue, por entender que uma carta dos direitos da natureza 

serviria como instrumento de conscientização e aproximação homem-mãe terra. 

Em 2010, por ocasião da Conferência Mundial dos Povos sobre 

Mudanças Climáticas e Direitos da Natureza, realizada em Cochabamba, na 

Bolívia, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. E, 

assim, com vistas a assegurar esses novos direitos, foi instituído em 2014, em 

Quito, no Equador, o primeiro “Tribunal Ético Permanente por los Derechos de 

la Naturaleza y de la Madre Tierra”. Pelo menos nove casos envolvendo 

questões ambientais já foram examinados no âmbito deste tribunal14.   

Na contemporaneidade nota-se um crescimento de reflexões, cujo objeto 

é o reconhecimento da natureza como um ser vivo que merece cuidado e 

respeito. James Lovelock15 , ao apregoar que a terra é um macroorganismo 

vivo, assevera que “temos de vê-la [terra] como ela realmente é, porque nossas 

vidas são inteiramente dependentes da Terra viva. Não poderíamos sobreviver 

um instante sequer em um planeta morto como Marte”, afirma Lovelock. 

Em outro trabalho defendeu-se16 os direitos das águas em cotejo com os 

direitos à água e os direitos de água, por entender que a água, elemento 

essencial à vida pode ser elevada a categoria de sujeito de direitos. Desse 

modo, haveria três categorias de direitos fundamentais: o direito à água, cuja 

 
13ACOSTA, Alberto. “Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza”. Disponível em 
<http://www.derechosdelanaturaleza.com>. Pesquisa realizada em 21.09.2011.  
14 GLOBAL ALLIANCE FOR RIGHTS OF NATURE. “Tribunal internacional por los derechos de la 
naturaliza”. Disponível em http://therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/>. 
Acesso em 27.07.2017. Compete ao Tribunal; “escuchar los casos de presuntas violaciones a los 
Derechos de la Naturaleza (incluyendo potenciales amenazas), inscritos en la Declaración Universal por 
los Derechos de la Madre Tierra con el fin de determinar si ha habido o no una violación (...); recomendar 
a las partes involucradas y participar en el asunto como mediador acerca de los procedimientos de justicia 
restaurativa y otros medios para llegar a acuerdos sobre medidas para prevenir las violaciones los 
Derechos de la Naturaleza inscritos en la Declaración Universal y para restaurar integralmente los daños 
producidos emitir opiniones consultivas que para la aplicación de la Declaración Universal en casos 
particulares y promover la coexistencia armónica de los seres humanos con los demás seres de la 
naturaleza;  emitir medidas provisionales que se deben tomar para preservar los Derechos de la 
Naturaleza; aceptar o rechazar casos y emitir sentencias sobre los casos tras la presentación de evidencias. 
publicar su trabajo, sentencias, fallos, opiniones consultivas, entre otros”.  
15LOVELOCK, James. “Gaia: alerta final ...p. 16-17.       
16CARLI, Ana Alice De. “A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia e tributação”. São Paulo: Ed. Millennium, 2013, p. 27-28. 
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titularidade seriam todos os seres vivos; o direito de água, que compreende o 

conjunto de regras e princípios que disciplina os seus usos; e o direito das 

águas, caso em que a água seria a titular. 

Mais recentemente, em março de 2017, o Parlamento de Nova Zelândia 

reconheceu direitos ao Rio Whanganui, um dos maiores e mais importantes 

manancial de água doce da região17.  

E um processo de avanços e retrocessos, a Justiça da India havia 

reconhecido direitos aos rios Gange e Yamuna, todavia, tal decisão foi 

modificada pela Suprema Corte daquele país18.  

Por outro lado, a Corte Constitucional da Colômbia, em decisão 

paradigmática, reconheceu que o Rio Atrato é “sujeto de derechos que implican 

su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, 

restauración”.19 

Assim, em um cenário de pequenas conquistas caminha-se na 

esperança de um dia ver reconhecido no Brasil, em especial na Constituição 

Federal, e no âmbito internacional, os direitos da natureza, a exemplo do 

Equador. 

 

III. Considerações Finais 

 A partir da premissa de que o Direito desempenha papel importante na 

transformação da realidade social, entende-se que o reconhecimento dos 

direitos da natureza representará um avanço positivo na relação homem-

natureza, contribuindo para a proteção das diversas formas de vida no planeta 

terra.  

 
17ALVES, José Eustáquio Diniz. “Um rio com o mesmo status legal de um ser humano”. Disponível em 
<https://www.ecodebate.com.br/2017/03/20/um-rio-com-o-mesmo-status-legal-de-um-ser-humano-
artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/> .Acesso em 26.07.2017. 
18ESTADÃO. “Justiça da Índia determina que rios não têm os mesmos direitos que os humanos”. 
Disponível em http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,justica-da-india-determina-que-rios-nao-
tem-os-mesmos-direitos. Acesso em 26.07.2017. 
19 EL TIEMPO. Disponível em <http://www.eltiempo.com/amp/justicia/cortes/corte-constitucional-
ordena-proteger-al-rio-atrato-de-la-mineria-ilegal-83708>. Acesso em 26.07.2017. 
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A defesa do reconhecimento dos direitos da natureza ampara-se na ideia 

de que a humanidade precisa mudar sua forma de olhar para ela. Ou seja, a 

relação deve partir de ser vivo para ser vivo e não de homem e objeto. 

 Isso não significa dizer que a natureza passará a ser intocável, visto que a 

pachamama fornece ao homem os meios de sua subsistência. Mas o que se 

objetiva é garantir a existência digna não apenas das pessoas humanas, mas 

também da natureza, que não é apenas uma fonte de recursos naturais ou uma 

paisagem, mas sim um ser vivo que precisa de cuidados e de respeito. 
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