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VI CONGRESSO INTERNACIONAL CONSTITUCIONALISMO E 
DEMOCRACIA: O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-

AMERICANO

ABERTURAS, TRANSIÇÕES E DEMOCRACIA

Apresentação

O VI Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia: O Novo 

Constitucionalismo Latino-americano, com o tema “Constitucionalismo Democrático e 

Direitos: Desafios, Enfrentamentos e Perspectivas”, realizado entre os dias 23 e 25 de 

novembro de 2016, na Faculdade Nacional de Direito (FND/UFRJ), na cidade do Rio de 

Janeiro, promove, em parceria com o CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito, a publicação dos Anais do Evento, dedicando um livro a cada Grupo 

de Trabalho.

Neste livro, encontram-se capítulos que expõem resultados das investigações de 

pesquisadores de todo o Brasil e da América Latina, com artigos selecionados por meio de 

avaliação cega por pares, objetivando a melhor qualidade e a imparcialidade na seleção e 

divulgação do conhecimento da área.

Esta publicação oferece ao leitor valorosas contribuições teóricas e empíricas sobre os mais 

diversos aspectos da realidade latino-americana, com a diferencial reflexão crítica de 

professores, mestres, doutores e acadêmicos de todo o continente, sobre ABERTURAS, 

TRANSIÇÕES E DEMOCRACIA.

Assim, a presente obra divulga a produção científica, promove o diálogo latino-americano e 

socializa o conhecimento, com criteriosa qualidade, oferecendo à sociedade nacional e 

internacional, o papel crítico do pensamento jurídico, presente nos centros de excelência na 

pesquisa jurídica, aqui representados.

Por fim, a Rede para o Constitucionalismo Democrático LatinoAmericano e o Programa de 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGD/UFRJ) 

expressam seu sincero agradecimento ao CONPEDI pela honrosa parceira na realização e 

divulgação do evento, culminando na esmerada publicação da presente obra, que, agora, 

apresentamos aos leitores.

Palavras-chave: Democracia. Transição. América Latina. Novo Constitucionalismo Latino-

americano.
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PACHAMAMA E O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO: 
NOVOS PARADIGMAS

PACHAMAMA AND THE NEW LATIN AMERICAN CONSTITUCIONALISM: 
NEW PARADIGMS

Eriberto Francisco Bevilaqua Marin 1
Sarah Antunes Dorcino 2

Resumo

As recentes Constituições Latino Americanas inauguram um novo olhar, sentir e tratar a 

Terra. É a concepção da Terra como Pachamama ou Gaia, um ser vivo, que merece o 

respeito, consideração e cuidado da humanidade. As Constituições venezuelana (1999), 

equatoriana (2008) e boliviana (2009) trouxeram novo alento ao cenário jurídico-

constitucional, com o reconhecimento de que a ordem é plural e intrínseca ao desafio de se 

atingir a interculturalidade e a transculturalidade, bem como de considerar a Terra como um 

sujeito de direitos.

Palavras-chave: Terra, Pachamama, Gaia, Novo constitucionalismo latino americano, 
Sujeito de direitos

Abstract/Resumen/Résumé

The recent Latin American Constitutions begin a new look, feel and treat the Earth. It is the 

conception of Earth like Pachamama or Gaia, a living being, that deserve humanity respect, 

consideration and care. Venezuelan constitution (1999), Ecuadorian Constitution (2008) and 

Bolivian Constitution (2009) bring new breath to legal-constitutional scenario, with the 

acknowledgment that the order is plural and intrinsic to the challenge of reach the 

interculturality and transculturality, as well as of consider the Earth like a subject of law.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Earth, Pachamama, Gaia, New latin american 
constitutionalism, Subject of law
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Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.

Eduardo Galeano

Introdução

Com mais de 7 bilhões de pessoas vivendo atualmente na Terra, pode-se dizer que a

humanidade encontra-se numa encruzilhada,  com grandes desafios  para o futuro.  O vasto

planeta, em evolução e mudanças, acolhe uma sociedade complexa, de risco, com grandes

centros urbanos, poluição, industrialização, produção de alimentos, degradação e destruição

do meio ambiente, e nos remete a caminhos a serem refletidos e construídos.

A família humana, reconhecida como um todo difuso, é uma magnífica diversidade

de culturas e formas de vida com um destino ou caminhar comum. Paz, respeito, cuidado,

sustentabilidade, amor, são imperativos para uma compreensão de responsabilidade do  um

para com o todo e vice-versa. Afinal, cada sujeito, cada um faz parte do todo, e com efeito, o

todo se constitui  de cada  um.  Somos todos um e iguais em dignidade.  Nesse contexto,  a

responsabilidade é de cada um e de todos com o agora e com as futuras gerações. E a Terra é

nosso lar, o nosso planeta, que nos propicia as condições essenciais para a vida. Assim, a

humanidade depende da preservação de uma biosfera saudável com todo os seus sistemas

ecológicos, de sua rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. 

A Terra, aqui também compreendida como Gaia ou Pachamama, é um ser vivo e um

sujeito de direito. Espoliada pelo homem, durante séculos, por ser considerada um bem, sob a

investidura normativa de um direito individual, a Terra sempre acolheu e alimentou os seres

vivos. Em novo olhar e paradigma, o equilíbrio do meio ambiente deve ser pensado e vivido

numa lógica de sustentabilidade, respeito, cuidado e responsabilidade.

Nessa perspectiva, o estudo compreende a pesquisa bibliográfica, com abordagem

qualitativa, sob a perspectiva de uma compreensão crítico-discursiva da doutrina sobre a Terra

e  as  Constituições  latino  americanas,  sob  o  viés  do  Novo  Constitucionalismo  Latino

Americano.  O Novo Constitucionalismo Latino Americano é apresentado como um modelo

de constitucionalismo contemporâneo, de organização da sociedade e do Estado, de regulação

jurídico-constitucional, valores e procedimentos.

Nesse sentido, o trabalho se estrutura em diversos tópicos, sendo o primeiro sobre a

dominação euro e antropocêntrica, e o peso de sua influência desde épocas remotas até os dias

atuais. No segundo tópico analisa-se o Novo Constitucionalismo Latino Americano, como um

processo  de  superação  neocolonialista,  que  ultrapassa  àquela  visão  antropocentrista
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largamente  disseminada  após  a  Revolução  Francesa,  em  uma  guinada  ecocêntrica.  Na

perspectiva de um novo olhar da Terra, como um ser vivo, apresenta-se no terceiro tópico a

compreensão  da  Terra  como  Pachamama,  a  partir  de  algumas  teorias  que  se  permitem

concluir por essa nova ótica de vida. Por fim, em quarto tópico, analisa-se a Mãe Terra, como

sujeito de direitos no Novo Constitucionalismo Latino Americano. Nesse contexto, em novo

paradigma, busca-se superar a compreensão individualista do direito de propriedade, sob o

viés privatista instituído no Direito moderno.

1. Dominação euro e antropocêntrica

Os mecanismos  que  regem a  visão  tradicionalista  ocidental  na  atualidade  latino-

americana remonta a cultura europeia colonialista. Desde as navegações, ao final da Idade

Média e início da Moderna, passou-se a exportar um ideário de superioridade europeia  ao

novo mundo.  Com a  hegemonia  de  pensamento,  o  tema violência  tornou-se  pressuposto.

Todas  as  civilizações,  que  tinham  graus  distintos  de  origem  e  complexidade,  foram

consideradas como “o outro” e, desse modo, denominadas sob o signo de “índios”. O europeu

reconheceu a diferença sem querer conhecê-la e, enquadrando-a nas suas próprias referências,

construiu um pensamento binário subalterno que justificaria todas as atrocidades cometidas.

Como o outro não era visto como igual àquele que o via, criou-se o discurso de separação

pautado no “nós” e no “eles”, no “civilizado” e no “bárbaro”.

Essa herança tem se propagado até os dias atuais, das mais variadas formas, seja nas

manifestações intelectuais, nas de cunho pessoal ou nas conjunturais. A ideia de perpetuação

do espírito de colônia  é bem elucidada de forma literária por Gabriel Garcia Marquez, na

passagem “vou fazer cem anos e já vi mudar tudo, até a posição dos astros no universo, mas

ainda não vi mudar nada neste país [...]. Aqui se fazem novas constituições, novas leis, novas

guerras a cada três meses, mas continuamos na Colônia” (MARQUEZ, 1982, p.329). Segundo

Vitor Sousa Freitas (2012, p.60), apoiando-se no precursor da Filosofia da Libertação Enrique

Dussel,  os  eixos  desse  modelo  colonialista  consistem  em  “a  negação  do  outro,  o

aprisionamento  metodológico  da  interpretação  jurídica,  o  cerceamento  da  fala,  o  caráter

antidemocrático da interpretação jurídica [e] a despolitização do direito moderno”.

Não obstante os movimentos emancipacionistas latino-americanos e criação de novos

países, na prática, a dominação revelada tornou-se velada.  O processo de dominação, que

antes se expressava pelo escravismo, pactos coloniais e colônias de exploração, continuou de

forma  camuflada  pela  hegemonia  econômica,  cultural  e  de  produção  de  saberes.  O
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endividamento financeiro e a adoção de procedimentos jurídico-constitucionais, muitas vezes

por rupturas institucionais, impuseram a continuidade da subserviência e atrelamento. 

Nesse contexto, a influência do constitucionalismo moderno europeu, nas sociedades

latino-americanas, não conseguiu destituir os privilégios das elites e nem mesmo universalizar

os direitos por ele propalados, quanto mais efetivar plenamente o princípio da soberania. Em

pleno século XXI, esse processo histórico culmina com a subordinação dessas sociedades ao

novo caráter do capitalismo mundial, de imposição de políticas econômicas e endividamentos,

que fortalece a exclusão e mazelas sociais (FREITAS, 2012, p.121).

Uma das grandes ideologias disseminadas nas Américas, desde a colonização, foi a

posição hierarquicamente superior do homem, como único ser racional, capaz de distinguir o

certo do errado, dotado de ética, sabedoria e valores morais e religiosos. Nessa concepção, se

o ser humano é o sujeito, tudo que não é humano é objeto. Nessa lógica, a natureza, a água, as

plantas,  os  animais  e  todos  os  outros  seres  animados  e  inanimados  presentes  no  globo

possuem um único propósito, o de custear e permitir a existência e necessidades humanas. De

igual forma ocorreu na relação do homem com a terra.

Nesse  contexto,  a  abordagem  antropocentrista,  individualista  e  de  origem

eurocêntrica orientou sobremaneira o Direito brasileiro, desde a sua origem até os dias atuais.

O Código Civil  brasileiro,  de  2002,  é  exemplo  característico  ao indicar, como elementos

constitutivos da propriedade privada, o direito de usar (jus utendi), gozar (jus fruendi) e dispor

(jus  abutendi).  A  necessidade  de  observância  aos  mandamentos  constitucionais  de

atendimento  de  sua  função  socioambiental  não  limitou,  de  forma  suficiente,  o  viés

individualista,  oriundo  dos  ideais  da  revolução  francesa,  que  se  encontra  incrustrado  nas

concepções do direito de propriedade normatizado nas legislações infraconstitucionais. 

É nessa perspectiva que se evidencia o individualismo na regulação jurídica da terra.

Para Vinício Carrilho Martinez (2012), o individualismo jurídico “se define como discurso e

ações que valorizam a supremacia do indivíduo frente ao grupo. Tem-se no indivíduo um ser-

acabado-em-si-mesmo. Nesta ideologia, acredita-se que o indivíduo é naturalmente livre, nada

pode  sujeitá-lo”.  Para  o  autor  (2012),  “o  individualismo,  ao  separar  homem e  natureza,

também resultou na separação entre o bem, a verdade e a justiça, produzindo-se um abismo

entre o ser e o dever-ser. O que é valorado decorre da vontade arbitrária dos indivíduos”. 

No contexto do sistema capitalista fica evidente a apropriação da terra pelo modo de

produção, com um bem ou mercadoria. O direito, por sua vez, legitimou a terra como uma

mercadoria fictícia, garantindo o direito de propriedade, como direito individual e oponível a

todos.  Com isso,  o capitalismo institui  e legitima o discurso de separação da terra,  como
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mercadoria,  e  a  natureza,  compreendida como a flora,  fauna,  água,  climas estáveis,  meio

ambiente equilibrado etc. 

Mas, por mais que a ideologia colonialista velada e o individualismo escancarado

ainda estejam presentes nas mais variadas esferas da sociedade latino americana, o surgimento

de novas compreensões e paradigmas, sob o embrião de um Novo Constitucionalismo Latino

Americano, começam a ascender a chama da esperança e utopia.

2. Novo Constitucionalismo Latino Americano e superação neocolonialista

O constitucionalismo moderno, com origem nas primeiras Constituições do século

XVIII e sob o viés liberal,  fundamentou-se na organização do Estado, limitação do poder

político e previsão de direitos e garantias fundamentais (direitos civis e políticos). Com o

desenvolvimento da sociedade e sob o viés de um Estado social de Direito, as Constituições

do ínicio do século XX passam a regular  em seus conteúdos um maior  intervencionismo

estatal e previsão de direitos individuais e coletivos (sociais, econômicos e culturais).  No

pós- segunda gerra mundial, o movimento mundial de reconstitucionalização introduziu novos

elementos visando à construção de um Estado democrático de Direito, com a previsão de

procedimentos democráticos de participação pluralista na organização dos poderes instituídos,

de  fiscalização e  interdependência  entre  os  poderes  e  de  previsão  de direitos  individuais,

coletivos  e difusos (de solidariedade, como democracia, paz, desenvolvimento sustentável,

defesa do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, informação e comunicação).

Na  senda  de  institucionalizar  um Estado  democrático  de  Direito,  a  Constituição

brasileira de 1988 segue um viés ambientalista utilitarista,  trazendo à baila temas como o

desenvolvimento sustentável  e  garantia  da mesma qualidade de  vida e  disponibilidade de

recursos para as presentes e futuras gerações. A previsão é de um desenvolvimento que não

esgota  os  recursos  para  o  futuro,  garantindo  a  todos o  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, como preleciona o seu artigo 225.  Contudo,  não se pensou na

terra como Pachamama, como um ser uno e indivisível, composto pelas suas florestas, rios,

mares, animais etc., compondo um todo vivo. Não se alçou esse todo à condição de sujeito de

direitos. Ou seja, não foi considerado o bem estar da  Pachamama a qual pertencemos, mas

apenas a visão restrita do bem estar humano, e, apenas por causa deste, determinou-se que o

meio ambiente deve ser mantido e equilibrado.

Todavia, o surgimento do denominado Novo Constitucionalismo Latino Americano,

pela promulgação de diversas Constituições nas últimas décadas,  institui novos paradigmas e

traz  um  alento  para  se  trilhar  novos  caminhos,  tanto  na  seara  ambiental,  quanto  na
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ressignificação da diversidade de povo e culturas. A prevalência de um ideário de dominação,

inclusive  com a  supressão  de  povos  latino  americanos,  pela  colonização  e  imposição  do

ideário eurocentrista, tem sido marcada, nas últimas décadas, por movimentos de resistência e

emancipação.

As  promulgações  das  Constituições  venezuelana  (1999),  equatoriana  (2008)  e

boliviana  (2009)  trouxeram  novo  alento  ao  cenário  jurídico-constitucional,  com  o

reconhecimento  de  que  a  ordem  é  plural  e  intrínseca  ao  desafio  de  se  atingir  a

interculturalidade  e  a  transculturalidade.  A convivência  de  sistemas  jurídicos  distintos  de

forma  não  hierarquizada  e  o  pluralismo  epistemológico,  filosófico,  de  percepções  e

conhecimento  foi  enaltecida.  Aspirando  esse  novo  direito  a  horizontes  transformadores,

reconheceu-se a diferença, e a aceitou, sobre o pilar da alteralidade.  

Povos indígenas, mulheres, negros, quilombolas, ciganos, pobres e diversas outras

minorias deixaram de ocupar a margem do sistema, e passaram a povoar o centro, a ter sua

individualidade  sociocultural  reconhecida  e  respeitada.  Com  igual  dignidade  e  respeito,

passaram, pois, a emanar o direito e a ter seus direitos reconhecidos. Desconstruindo-se o

moderno,  o  Constitucionalismo  Latino  Americano  avançou  em  algumas  temáticas

fundamentais, a exemplo da democracia participativa, integração das minorias, instituição de

direitos sociais e novos direitos e a busca de um novo papel da sociedade no Estado. 

Como afirma Rubén Martinez Dalmau (2014), o pensamento liberal revolucionário

acabou  com  o  antigo  regime  e  o  poder  absoluto  do  monarca  criando  a  ilusão

homogeneizadora  de  um povo  uniforme constituído  pelos  cidadãos.  Nessa  perspectiva,  o

conceito  de  povo,  ainda  que  serviu  para  criar  a  noção  de  poder  constituinte  e  soberania

popular, nasceu limitado, pois não era um conceito socialmente integrador, senão excludente.

Para o autor (2014), no Novo Constitucionalismo Latino Americano “el concepto de pueblo es

sociológico, integrador, e incluye a todas las personas que forman la sociedad: entre ellas las

históricamente  excluidas,  como  las  mujeres,  los  emigrantes,  los  pueblos  indígenas  y  los

afrodescendientes”.  Assim,  de  forma  contundente,  conclui  que  “en  el  nuevo

constitucionalismo la fuerza popular es liberadora”.

Segundo Vicente Arruda Câmara Rodrigues (2009) existem algumas características

básicas desse modelo latino americano sulista, dentre elas o marco inicial com a promulgação

da Constituição  venezuelana  de  1999,  dando origem,  também,  às  atuais  Constituições  do

Equador  (2008)  e  Bolívia  (2009).  Os  textos  constitucionais  foram  elaborados  por  uma

assembleia constituinte participativa, sendo posteriormente submetidas à aprovação popular
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(referendos  aprobatórios),  pois  a  soberania  popular,  com a  efetiva  participação  do  povo,

passou a ser um forte pilar desse modelo.

A  propósito,  consoante  afirma  Milena  Petters  Melo  (2013,  p.78),  essas  três

Constituições formaram as bases do Novo Constitucionalismo Latino Americano. A principal

característica  dessa  nova  fase,  também  conhecida  como  Constitucionalismo  Andino,  é  a

elaboração  dos  textos  constitucionais  por  assembleias  constituintes  participativas,  sendo

objeto de aprovação popular por meio de referendo. Segundo Melo (2013, p.78), as novas

Constituições, comprometidas com os processos de descolonização e 

Partindo do constitucionalismo clássico europeu, procuram ‘avançar’, sobretudo, no
que  se  refere  à  proteção  ambiental  e  ao  pluralismo  cultural  e  multiétnico,
conformando  um  modelo  garantista  que  mira  a  sustentabilidade  socioambiental:
buscando  equilibrar  o  uso  dos  recursos  econômicos  e  ambientais  e  valorizar  a
diversidade histórico-cultural  em favor de um modelo socioeconômico voltado a
uma melhor  qualidade  de  vida;  o  ben  vivir,  ou  sumak  kawsay (Constituição  do
Equador) e  suma qamaña (Constituição da Bolívia). A este escopo é garantido o
poder  de  intervenção  pública  na  economia,  em oposição  ao  modelo  privatista  e
neoliberal.

Na  seara  de  uma  ruptura  com  a  “modernidade”,  vale  destacar  a  superação  do

pensamento binário, em que as pessoas são complexas e se identificam como seres plurais no

decorrer de suas vidas, muito além de qualquer nome coletivo que as identifique. Depois, o

Direito da Natureza substitui o Direito à Natureza: toda forma de vida é vista como sujeito de

direito, superando o Direito ambiental e a noção de desenvolvimento sustentável, uma vez que

nega a existência do indivíduo dissociado da natureza. 

3. Gaia ou Pachamama: um novo olhar da Terra

É a superação do antropocentrismo que faz brotar a possibilidade de um novo olhar

acerca da natureza. Agora, não mais um olhar de fora, como um cientista que disseca um

coração para estudar sua distribuição anatômica. Mas sim, um olhar por dentro, para saber

como aquele coração trabalha em vida e se correlaciona com os demais órgãos do corpo,

formando um complexo e único ser vivo.

Da mesma forma pode se olhar a Terra, como Gaia ou Pachamama, pois ela deixa de

ser algo inanimado a ser estudado de fora, e passa a ser um organismo vivo, um ente dinâmico

composto  por  uma  comunidade  indivisível  de  seres  animados  e  inanimados  diversos  e

interdependentes. Dessa forma, se antes o homem era o sujeito que usava, gozava e dispunha
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da natureza como se fazia com um bem ou mercadoria qualquer, agora, torna-se apenas uma

singela célula, por vezes cancerígena, desse complexo ente vivo.

A Teoria de Gaia é rica em elementos que comprovam que a Terra é um ser vivo.

James Lovelock (2006, p. 155) visualiza a Terra “como um sistema auto regulador constituído

da totalidade dos organismos, rochas de superfície, oceano e atmosfera estreitamente unidos

como um sistema em evolução”. Dessa forma, para o autor (2006), a teoria vê esse sistema

dotado de um único objetivo, ou seja, a manutenção do equilíbrio das condições de superfície

para que sempre as mais favoráveis possíveis à vida atual prevaleçam.

Essa teoria baseia-se em observações e modelos teóricos. Um dos modelos chave que

concluem por  alçar  Gaia  ao  patamar  de  ser  vivo  é  o  do  Mundo  das  Margaridas.  Nesse

experimento têm-se três elementos presentes para representar o todo global, isto é, a Terra,

são eles margaridas claras, margaridas escuras e solo nu cinza. Como ocorre na Terra real,

Lovelock programou o Sol para aumentar sua energia liberada de forma gradual. Enquanto o

Sol aumentava seu dispêndio de energia, a temperatura global do planeta modelo permanecera

notavelmente  constante  durante  um  vasto  período  de  tempo,  apesar  das  alterações  nas

populações de margaridas e de um Sol cada vez mais brilhante.

Dessa forma, como constata  Stephan  Harding (2008, p. 100), Lovelock descobriu

que as realimentações naquele mundo simplificado entre as margaridas e o ambiente não-vivo

havia permitido que o Mundo das Margaridas mantivesse sua temperatura próxima do ótimo

durante um período considerável, “sem a necessidade de uma misteriosa entidade teleológica

desencarnada  gerenciando  o  planeta  nos  bastidores”  (HARDING,  2008,  p.  100).  Assim,

conclui o autor (2008), Lovelock prova que a auto regulação em toda a superfície,  como

demonstrada, era uma clara possibilidade no mundo real.

O experimento é um protótipo do que acontece no mundo real, pois atualmente, o Sol

é cerca de 25% mais irradiante do que era há uns 3,5 bilhões de anos atrás, quando a vida

apareceu pela primeira vez na Terra e, contudo, a temperatura e Gaia nunca foi quente ou fria

demais para a vida. Assim, “o fato de Gaia ter sido capaz de manter condições habitáveis

apesar da pressão externa de um Sol sempre mais brilhante significa que ela está de fato em

certo  sentido  viva,  porque  a  auto  regulação  é  uma propriedade  de  todos  os  seres  vivos”

(HARDING, 2008, p.83-85).

Outro estudo, feito por cientistas na Antártida, também teve o condão de comprovar a

capacidade auto reguladora de Gaia. Em amostras de ar de 700.000 anos atrás extraídas da

neve, percebeu-se que a quantidade de dióxido de carbono de lá pra cá jamais caiu abaixo de

180  ppm  (partes  por  milhão)  e  nunca  excedeu  300  ppm,  o  que  para  os  cientistas  é
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inconcebível senão sob um forte sistema auto regulador, pois, caso contrário, as variações

seriam muito mais intensas e imprevisíveis.

Gaia é encarada como um ser vivo não apenas nessas correntes científicas, mas é

também a Mãe Terra, ou Pachamama, para muitos povos nativos latino americanos. Para os

andinos, ela é considerada um organismo vivo, símbolo do nascimento e da fecundidade. É a

principal fonte de vida, criadora do ser humano e demais seres, é a verdadeira produtora da

vida em todas suas expressões. Dentro dessa visão holística, é a deusa protetora de todos, que

domina o universo e o espiritual.

Neste  contexto,  Eugenio  Raúl Zaffaroni  (2010,  p.  121  e  125)  traz  importante

contribuição:

De este modo, Gaia, que entre nosotros se llama Pachamama y no llega de la mano
de  elaboraciones  científicas  sino  como  resurgimiento  de  la  cultura  ancestral  de
convivencia  en  la  naturaleza,  se  incorpora  al  derecho  constitucional  como  otro
aporte del constitucionalismo latinoamericano al universal […]. 

Gaia llega de Europa y la Pachamama es nuestra, pero esos son sólo nombres de la
Tierra, en la que no sólo estamos, sino que formamos parte de ella. Se trata de un
encuentro entre una cultura científica que se alarma y otra tradicional que ya conocía
desde siglos el peligro que hoy le vienen a anunciar y también su remedio. 

Assim, Pachamama, passa a ser considerada viva, natureza que não só cria e recria

os  elementos  da  vida,  inclusive a  humana,  mas que se auto sustenta  como ser  uno,  auto

regulador, vivente. A visão transformadora da Terra, como Pachamama, é também ressaltada

pelo teólogo Leonardo Boff (2008, p.100): 

La Tierra es un organismo vivo, es la Pachamama de nuestros indígenas, la Gaia de
los cosmólogos contemporáneos. En una perspectiva evolucionaria, nosotros, seres
humanos, nacidos del humus, somos la propia Tierra que llegó a sentir, a pensar, a
amar, a venerar y hoy a alarmarse. Tierra y ser humano, somos una única realidad
compleja,  como bien lo vieron los  astronautas desde la Luna o desde sus naves
espaciales.

Assim, o ser humano não está apenas sobre a Terra, mas sim é a própria Terra, pois é

homo (homem), que vem de húmus (terra fértil). A humanidade não só pertence à Terra, mas

forma um todo uno e indivisível  com todos ou outros seres bióticos e abióticos,  que é a

Pachamama. Outra teoria que corrobora para tal entendimento paradigmático é a  Teoria do

Caos. Para ela, a termodinâmica em sistemas vivos são sempre sistemas abertos, e por isso há

um equilíbrio, normalmente frágil e em constante busca por adaptação. Isso significa que a

desordem de um serve de ordem para o outro e vice-versa, formando um tênue equilíbrio
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entre a ordem e a desordem. É a partir dela que a vida se perpetua, desse superorganismo vivo

conhecido como Gaia (BOFF, 2007, p. 56).

4. A Terra como sujeito de direitos no Novo Constitucionalismo Latino Americano

Nos  ordenamentos  jurídico-constitucionais  de  alguns  países  latino  americanos,  a

Pachamama passa  a  ser  considerada  um  ente  personalizado.  Se  antes  a  Terra  era

compreendida como um objeto,  com as novas Constituições latino americanas passa a ser

considerada um sujeito de direito. 

Isso é possível a partir de uma análise extensiva das teorias da personalidade jurídica.

Dentre as diversas teorias, como a Teoria da Ficção, da Equiparação, da Realidade Objetiva

ou Orgânica, da Realidade Técnica ou Jurídica, Negativista, e outras, destaca-se a Teoria da

Realidade Técnica ou Jurídica. Sustenta esta concepção que as pessoas jurídicas são reais, e

não mera aparência ou ficção, permitindo que se atribua subjetividade de direito a pessoas que

não sejam apenas as físicas. Assim como se confere personalidade a entes não humanos como

às pessoas jurídicas, pela motivação de serem uma realidade social indiscutível e que precisa

de  proteção jurídica,  não  é  forçoso concluir  que também é  possível  e  necessário  atribuir

personalidade  jurídica  à  Pachamama,  sob  pena  de  cegar-se  a  sua  realidade  vivente  e

necessidade pulsante de que seja protegida integralmente pelo Direito. A materialidade de tal

reconhecimento quanto a capacidade postulatória pode se dar pela analogia aos incapazes, em

que alguém pode representar seus direitos, mas que nem por isso deixam de ser sujeitos de

direito.  A seguir,  apresenta-se  alguns  exemplos  de  Constituições  latino  americanas  que  a

reconhecem como uma realidade jurídica. 

A Constituição equatoriana, de 2008, considera a Terra como um ser vivo, que deve

ser  preservado e respeitado em seu  complexo sistema que  a  torna  una.  Já  no  preâmbulo

enaltece-se a Pachamama: “CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos

parte y que es vital  para nuestra existencia [...]  Decidimos construir  Una nueva forma de

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir,

el sumak kawsay” (ECUADOR, 2008). 

Surge, então, o Direito da Natureza, materializado de forma expressa em seu capítulo

sétimo. A Terra passa a ter, dentre outros, o direito de ser respeitada integralmente em sua

existência,  manutenção,  e regeneração de seus ciclos vitais.  Se impactada,  tem também o

direito de ser restaurada, para voltar a existir em toda sua completude. 

Capítulo séptimo
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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 observarán  los  principios  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.

Art.  72.-  La  naturaleza  tiene  derecho  a  la  restauración.  Esta  restauración  será
independiente  de  la  obligación  que  tienen  el  Estado  y  las  personas  naturales  o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos  más  eficaces  para  alcanzar  la  restauración,  y  adoptará  las  medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Na Constituição da Bolívia (2009), a guinada ecocêntrica mostrou-se sutil, mas com

a aprovação da  Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 071) em 2010, fica evidente a

elevação  de  Pachamama  a  sujeito  de  direitos.  Assim  como  no  Equador,  o  preâmbulo

constitucional  boliviano  traz  e  eleva  Pachamama a  um patamar  de  dignidade  e  direitos:

“Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces

la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas [...] con la

fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia” (BOLÍVIA, 2009).

Por sua vez, a Lei  boliviana  071 foi mais além, reconhecendo os Direitos da Mãe

Terra e as obrigações do Estado Plurinacional e da sociedade para garantir o respeito a esses

direitos.  De  forma  inovadora,  são  normatizados  os  princípios  da  “Armonía  [...]  Bien

Colectivo [...]  Garantía de regeneración de la Madre Tierra [...]  Respeto y defensa de los

Derechos de la Madre Tierra [...] No mercantilización [...] Interculturalidad” (Artigo 2º, Lei nº

071/2010). Em seu artigo 3° reconhece que a Mãe Terra é um ser vivo, dinâmico, dotado de

sistemas vivos independentes e que se inter-relacionam; e, para a cosmovisão andina, um ser

sagrado:

Artículo 3. (MADRE TIERRA).

La Madre  Tierra  es  el  sistema viviente  dinámico conformado por  la  comunidad
indivisible  de  todos  los  sistemas  de  vida  y  los  seres  vivos,  interrelacionados,
interdependientes  y  complementarios,  que  comparten  un  destino  común.

La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos. (Lei nº 71/2010)
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De forma inovadora, os direitos da natureza foram normatizados no texto legal, pois,

além de ser reconhecido seu  status de sujeito coletivo de interesse público, prelecionou-se

direitos como “A la vida [...] A la diversidad de la vida [...] Al agua [...] Al aire limpio [...] Al

equilibro [...] A la restauración [...] A vivir libre de contaminación [...]”  (Artigo 7º,  Lei nº

071/2010).  Transcende,  assim,  a  emergência  de  um  biocentrismo  paradigmático  e

transformador, despontando como o broto de uma nova semente e um novo olhar da Mãe

Terra.

A  existência  da  Pachamama também  foi  reconhecida  pela  ONU  através  da

Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano.  Aprovada por Assembleia  Geral  em

2012, a Resolução 66/288 ficou conhecida como O futuro que queremos:

39. Nós reconhecemos que o planeta Terra e seus ecossistemas são nossa casa e que
a “Mãe Terra” é a expressão comum em um grande número de países e regiões, e
nós notamos que alguns países reconhecem os direitos da natureza no contexto de
promoção  do  desenvolvimento  sustentável.  Nós  estamos  convencidos  que  para
poder se alcançar a balança justa entre a economia, a sociedade e o meio ambiente
precisa  das  presentes  e  futuras  gerações,  e  isso  é  necessário  para  promover  a
harmonia com a natureza.

40. Nós clamamos para uma abordagem holística e integrada de desenvolvimento
sustentável que determina um guia para a humanidade viver em harmonia com a
natureza e conduzir esforços para restaurar a saúde e a integridade do ecossistema
terrestre.

41. Nós reconhecemos a diversidade natural e cultural do mundo, e reconhecemos
que  todas  as  culturas  e  civilizações  podem  contribuir  para  o  desenvolvimento
sustentável. (NAÇÕES UNIDAS, 2012, tradução nossa).

Por fim,  vale ressaltar  outro avanço histórico no reconhecimento dos Direitos da

Terra a nível global: a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. Elaborada em 2010,

na Conferência Mundial dos Povos sobre Mudanças Climáticas e Direitos de Pachamama, em

Cochabamba, Bolívia, a Carta reconhece que são direitos fundamentais da Mãe Terra o direito

a existir, persistir e continuar os ciclos, estruturas e processos vitais para sustentar a todos os

seres. Saudou com gratidão a Mãe Terra que dá vida, alimento e provê tudo o que se necessita

para uma boa vida, além de prever obrigações e deveres dos seres humanos para com a Terra.

  

Conclusão

Em  superação  à  abordagem  antropocentrista,  individualista  e  hegemônica  do

eurocentrismo dominador, que prevaleceu por séculos na América Latina, a promulgação de

novas Constituições latino americanas passa a reconhecer a Pachamama como um ente vivo.
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Em novo paradigma, o Novo Constitucionalismo Latino Americano traz ao Direito  novas

compreensões e tratamento da Terra. Como um ente vivo, alça-se a Pachamama ao patamar

de um sujeito de direitos, com garantias e dignidade. A partir dessa visão, inaugura-se um

novo conceito de propriedade não mais individualista ou de oposição ao todo, mas pautado no

respeito à natureza, aos animais, às plantas, aos rios, às florestas e a toda a  Pachamama,  a

qual toda a humanidade faz parte. 

O  Novo  Constitucionalismo  Latino  Americano  vem  permitindo  que  essa  nova

compreensão de vida e da Terra seja não só resguardada pelo Direito, mas considerada como

um de seus fundamentos. Com efeito, toda regulação jurídico-constitucional deve estar em

consonância com o novo conceito de Terra, como Pachamama. As Constituições venezuelana

(1999),  equatoriana  (2008)  e  boliviana  (2009)  são  exemplos  pulsantes  de  que  é  possível

embasar todo um ordenamento jurídico pautando-se nesses novos paradigmas, harmonizando

a teoria do direito com novas definições de Terra em um todo legal de protecionismo mais

efetivo-prático e inovador. 
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