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RESUMO 

 

AMARAL, Raquel Domingues. O princípio da harmonia com a natureza: uma proposta para 

a consideração ética e jurídica dos seres vivos não humanos e ecossistemas. 2021. 346 p. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Destaca-se o caráter normativo da harmonia com a natureza no enunciado da Resolução 64/196 

da ONU, que emerge como o reconhecimento de um princípio imanente às leis naturais que 

regem a biosfera e, por isso, tem sido reproduzido pela linguagem humana nos relatos éticos 

enraizados na cultura ancestral dos povos ocidentais e orientais e, sobretudo, no modo de viver 

dos povos originários. O presente trabalho tem como objetivos: (i) propor o relato ético da 

harmonia com a natureza como um princípio pré-jurídico e inderrogável, que urge ser 

reconhecido para salvaguardar o florescimento da vida na terra, incluindo a vida humana; (ii)  

propor a hipótese de reconhecimento da normatividade da harmonia com a natureza como um 

princípio geral do direito no âmbito ambiental internacional, abrangido pelo artigo 38 do 

Estatuto do Tribunal Internacional de Haia, tendo em vista a historicidade dos direitos da 

natureza, desde a antiguidade até a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que consagrou no Princípio 1º a harmonia com a natureza, culminando com 

os relatórios e resoluções da ONU, sob a epígrafe de Harmony with Nature; (iii) demonstrar 

que o enunciado do artigo 225, caput, da CR/88, quando se refere ao equilíbrio ecológico, 

alberga o núcleo normativo do princípio da harmonia com a natureza; (iv) demonstrar que o 

princípio da harmonia com a natureza em sua função integrativa atua como fonte normativa da 

dignidade biológica, do valor intrínseco e da personalidade jurídica dos seres vivos não 

humanos e entes orgânicos holísticos; (v) propor, a partir do conceito de personalidade jurídica 

biológica, o reconhecimento de três pessoas biológicas titulares de direitos intrínsecos ao seu 

impulso vital para o florescimento: a) a pessoa biológica vegetal; b) a pessoa biológica animal; 

c) a pessoa biológica sistêmica; (vi) demonstrar a compatibilidade do princípio da harmonia 

com a natureza com o princípio da dignidade da pessoa humana, em sua dimensão ecológica. 

A investigação empreendida utiliza o método dedutivo e a abordagem interdisciplinar, para 

produzir informações aprofundadas sobre o tema. Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa 

aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos na esfera do direito ambiental internacional e 

interno e, conforme o procedimento, é uma pesquisa bibliográfica, mediante a revisão de obras 

e artigos científicos de autores nacionais e estrangeiros, bem como documental, devido à 

revisão de textos legislativos nacionais e tratados internacionais. A pesquisa traz como principal 

resultado a demonstração da normatividade do princípio da harmonia com natureza no direito 

internacional e interno, propondo-o como fonte normativa da dignidade biológica, do valor 

intrínseco, da personalidade jurídica das pessoas biológicas animal, vegetal e sistêmica. A 

pesquisa aprofunda o tema urgente e atual da superação da dicotomia natureza/cultura pelo 

princípio jurídico da harmonia com a natureza, cujo reconhecimento emerge como uma 

demanda de consciência pública planetária, decorrente da necessidade de conter a atual crise 

antropogênica. Demonstra que o reconhecimento de personalidade jurídica aos seres vivos não 

humanos muda o tratamento do ser humano à natureza, tornando-o uma relação respeitosa e 

igualitária. 

 

Palavras-chave: Princípio jurídico da harmonia com a natureza; Direito ambiental 

internacional; Dignidade biológica; Valor intrínseco; Personalidade jurídica; Sujeito de direito; 

Animais; Plantas; Ecossistemas. 
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ABSTRACT 

AMARAL, Raquel Domingues. The principle of harmony with nature: a proposal for the ethic 

and legal consideration of the non-human living beings and the ecosystems. 2021. 346 p. Thesis 

(Doctor in Law) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

It highlights the normative character of harmony with nature in the UN resolution 64/164, which 

comes out as a recognition of an immanent principle of the natural laws that rule the biosphere, 

and therefore it has been reproduced by human language in the ethic narratives rooted in the 

ancient culture of the western and eastern peoples, especially on the original peoples’ way of 

living. This thesis aims to: (i) to propose the ethic narration of the harmony with nature as a 

pre-legal and indisputable principle, which urges to be recognized to save the blooming of life 

on Earth, including human life; (ii) to propose the hypothesis of recognizing the normativity of 

harmony with nature as a general principle of law in the international environment field, as 

covered by the article 38 in the international court’s statute. In the view of the long history of 

nature’s rights, from ancient times to Rio Declaration on Environment and Development, 

harmony with nature was established on Principle 1, culminating with UN reports and 

resolutions under the title Harmony with Nature; (iii) to demonstrate the article 225 from 

CR/88, when referring to ecological balance, hosts the normative core of the principle of 

harmony with nature; (iv) to demonstrate that the principle of harmony with nature, in its 

integrating role, acts as a normative source of biological dignity, of intrinsic value and of non-

human living beings’ and holistic organic entities’ legal personality; (v) to propose, based on 

the concept of biological legal personality, the recognition of three biological personalities 

entitled to their intrinsic rights to vital impulse: a) the vegetable biological personality; b) the 

animal biological personality; c) the systemic biological personality; (vi) to demonstrate the 

compatibility of the principle of harmony with nature with the principle of human being dignity 

in its ecological dimension. The investigation done applied the deductive method and the 

interdisciplinary approach to produce in-depth information on the topic. Concerning nature, it 

is an applied research as it aims to generate knowledge in the area of national and international 

environmental law and, according to its procedures, it is a bibliographic research, because of 

the review of scientific works and articles from national and foreign authors, as well as 

documental, due to the review of national legal texts and international treaties. The research 

brings as main result the demonstration of the normativity of the principle of harmony with 

nature in international and national law, proposing it as the normative source of the biological 

dignity, the intrinsic value and the legal personality of the vegetable, animal and systemic 

personalities. The research deepens the urgent and present theme of overcoming the dichotomy 

nature/culture, through the legal principle of harmony with nature, whose recognition comes as 

a demand of the planetary public awareness concerning the necessity of containing the current 

anthropogenic crisis. It shows that the recognition of the legal personality of the non-human 

living beings changes the behavior of human beings towards nature, transforming it into a 

respectful and egalitarian relationship. 

 

Keywords: Legal principle of harmony with nature; International environmental law; 

Biological dignity; Intrinsic value; Legal personality; Subject of law; Animals; Plants; 

Ecosystems. 

.  
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RESUMÉ 

 
AMARAL, Raquel Domingues. Le principe de l’harmonie avec la nature: une proposition pour 
la considération éthique et juridique des êtres vivants non humains et des écosystèmes. 2021. 
346 p. Thèse (Doctorat en Droit) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2021. 
 
Relève le caractère normatif de l’harmonie avec la nature de l’énoncé de la Résolution 64/196 
de l’ONU qui émerge comme la reconnaissance d’un principe immanent aux lois naturelles qui 
régissent la biosphère et, pour cela, a été reproduit par le langage humain dans les récits éthiques 
enracinés dans la culture ancestrale des peuples occidentaux et orientaux et, surtout, dans le 
mode de vie des peuples originaires. Le présent travail a pour but de: (i) proposer le récit éthique 
de l’harmonie avec la nature en tant qu’un principe pré-juridique et non susceptible de 
dérogation, qui urge d’être reconnu pour sauvegarder l’épanouissement de la vie dans la terre, 
y compris la vie humaine; (ii) proposer l’hypothèse de reconnaissance de la normativité de 
l’harmonie avec la nature en tant qu’un principe général du droit dans le domaine 
environnemental international, touché par l’article 38 du Statut du Tribunal international de La 
Haye, compte tenu de l’historicité des droits de la nature, depuis l’Antiquité jusqu’à la 
Déclaration de Rio sur l’Environnement et Développement, qui a consacré dans le Principe 1 
l’harmonie avec la nature et qui a plafonné avec les rapports et résolutions de l’ONU, sous 
l’épigraphe de Harmony with Nature; (iii) démontrer que l’énoncé de l’article 225, caput, de la 
CR/88, lorsqu’il se réfère à l’équilibre écologique, héberge le cœur normatif du principe de 
l’harmonie avec la nature; (iv) démontrer que le principe de l’harmonie avec la nature  en sa 
fonction intégrative agit comme source normative de la dignité biologique, de la valeur 
inhérente et de la personnalité juridique des êtres vivants non-humains et êtres organiques 
holistiques; (v) proposer, à partir du concept de personnalité juridique biologique, la 
reconnaissance de trois personnes biologiques titulaires de droits inhérents à leur impulsion 
vitale pour l’épanouissement: a) la personne biologique végétale; b) la personne biologique 
animale; c) la personne biologique systémique; (vi) démontrer la compatibilité du principe de 
l’harmonie avec la nature avec le principe de la dignité de la personne humaine, en sa dimension 
écologique. L’investigation réalisée utilise la méthode déductive et l’approche interdisciplinaire 
pour produire des informations approfondies sur le thème. Quant à la nature, il s’agit d’une 
recherche appliquée, car elle a pour but de produire des connaissances dans la sphère du droit 
de l’environnement international et interne et, selon la procédure, il s’agit d’une recherche 
bibliographique, à travers la révision des ouvrages et des articles scientifiques des auteurs 
nationaux et étrangers, bien que documentaire, dû à la révision des textes législatifs nationaux 
et des traités internationaux. La recherche apporte comme principal résultat, la démonstration 
de la normativité du principe de l’harmonie avec la nature dans le droit international et interne, 
en le proposant comme source normative de la dignité biologique, de la valeur inhérente, de la 
personnalité juridique des personnes biologiques animale, végétale et systémique. La recherche 
approfondit le thème urgent et actuel de l’achèvement de la dichotomie nature/culture à travers 
le principe juridique de l’harmonie avec la nature, dont la reconnaissance émerge comme une 
demande de conscience publique planétaire, dû à la nécessité de contenir l’actuelle crise 
anthropogénique. Le travail démontre que la reconnaissance de personnalité juridique aux êtres 
vivants non-humains change le traitement de l’être humain à la nature, qui se transforme en une 
relation respectueuse et égalitaire. 
 
Mots-clés: Principe juridique de l’harmonie avec la nature; Droit de l’environnement 
international; Dignité biologique; Valeur inhérente; Personnalité juridique; Sujet de droit; 
Animaux; Plantes; Écosystèmes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra apresenta sintomas inequívocos de adoecimento. A biosfera comporta -

se como um organismo infectado e os sinais dessa grave infecção podem ser medidos pelo 

acúmulo de carbono na atmosfera e nos oceanos devido ao crescente desmatamento, aos 

incêndios florestais, à eutrofização de lagos, rios e mares, à desertificação, à acelerada extinção 

de espécies, ao desequilíbrio climático manifestado em enchentes e longos períodos de seca, e, 

por fim, à mais grave pandemia zoonótica que ceifa milhares de vidas humanas. A ciência 

ecológica aponta um agudo adoecimento da Terra, que afeta todos os recursos naturais e 

constitui um desafio para a continuidade da espécie humana. 

Desde a Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, os cientistas lançam apelos para uma 

mudança da humanidade para reverter o quadro doentio da biosfera. Em 2012, a Organização 

das Nações Unidas lançou a Agenda 2030, mediante o estabelecimento de 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), documento este que faz um apelo universal à ação para 

cessar a pobreza, proteger o Planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. 

A análise sistemática desses 17 objetivos demonstra que apenas serão alcançados se houver um 

engajamento de todos os Estados e, acima da vontade política, é necessária uma mudança na 

forma de compreender-se o relacionamento do ser humano com o Mundo natural. 

Em 2009 foram iniciadas negociações intergovernamentais para a promoção de um 

relacionamento harmônico com a natureza. Em 21 de dezembro de 2009, foi editada a primeira 

resolução da Assembleia Geral da ONU sobre harmonia com a natureza, a Resolução nº.  

64/196, contendo a solicitação ao Secretário Geral para a emissão de um primeiro relatório 

sobre a harmonia com a natureza. O documento foi deflagrado a partir da experiência das 

Constituições da Bolívia e do Equador, que reconheceram os direitos da Mãe Terra, de maneira 

que em dia 22 de abril de 2009 foi instituído pela ONU, por intermédio da Resolução nº. 63/278, 

o Dia Internacional da Mãe Terra. 

A instituição do Dia Internacional da Mãe Terra em comento não pode ser apreciada 

apenas como um dia comemorativo de exaltação à natureza, pois se trata de uma opção dos 

Estados-membros, que reconheceram a Terra e os seus ecossistemas como um lar comum a 

todos os seres, incluindo os humanos. Na Resolução nº. 63/278, ficou estabelecida a 

necessidade de promover-se a harmonia com a natureza, para atingir o equilíbrio entre as 

necessidades econômicas, sociais e ambientais no presente e para as futuras gerações. 

A Assembleia Geral da ONU reconheceu que o esgotamento dos recursos naturais e a 

rápida degradação ambiental são o resultado de padrões insustentáveis de consumo e produção,  
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que comprometem a continuidade da espécie humana. Assim, propôs a adoção de um 

paradigma comportamental aos Estados-membros, pautado na ideia de relacionamento 

harmônico com a biosfera. Esse novo relacionamento é definido nas várias Resoluções adotadas 

desde 2009, que abordam diretamente a harmonia com a natureza sob vários aspectos e, 

principalmente, sob a perspectiva de reconhecimento de valor intrínseco aos seres vivos não 

humanos e entes orgânicos holísticos. 

Observa-se que o reconhecimento de um valor intrínseco e de direitos à natureza é um 

tema desconhecido para os ordenamentos jurídicos da maioria dos Estados que integram a 

ONU, devido ao forte paradigma antropocêntrico sobre o qual repousam as instituições sociais, 

a economia e o próprio Direito. Assim, é necessário estabelecer o sentido da harmonia com a 

natureza do enunciado da Resolução nº. 64/196 e, mormente, reconhecer a sua dimensão 

normativa. 

A restauração da harmonia do ser humano com os seres vivos não humanos e com os 

ecossistemas é imprescindível para a contenção da crise antropogênica que ameaça levar a 

biosfera para a morte entrópica, de modo que o seu reconhecimento normativo tornou-se uma 

demanda de consciência pública comum aos vários povos da Terra, conforme se depreende dos 

diálogos interativos travados no âmbito da Organização das Nações Unidas. A grande lei natural 

da harmonia com a natureza precisa ser reconhecida pelos ordenamentos jurídicos ao redor do 

Mundo, para o ser humano mudar a sua relação com a natureza. Somente a partir  do momento 

em que se reconhecer, no plano ético e jurídico, o valor intrínseco e a subjetividade da natureza, 

haverá as mudanças de consciência e de comportamento tão necessárias para a continuidade da 

vida na biosfera terrestre. 

 

Problemática da Pesquisa 

 

Qual será a real causa da severa crise ecológica antropogênica que atinge o planeta Terra 

afetando o clima, o solo, a biodiversidade e a saúde humana? Qual é a ponta da linha de Ariadne 

que pode retirar a biosfera do labirinto da crise antropogênica? Seria apenas um problema 

econômico ou social, ou sua raiz está mais além, na forma como a humanidade concebe e 

relaciona-se com a natureza? 

O trabalho propõe, como ponto de partida para a contenção da crise, uma reflexão sobre 

a necessária mudança no paradigma jurídico antropocêntrico, que restringe o reconhecimento 

de valor intrínseco, dignidade e subjetividade apenas aos seres humanos e atribui aos seres vivos 

não humanos e aos ecossistemas apenas um valor instrumental de meros recursos.  
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Assim como o ser humano reconheceu princípios éticos e jurídicos universais, como o 

princípio da confiança e da boa-fé objetiva, para disciplinar as suas relações intersubjetivas, 

haverá um princípio ético e jurídico universal apto a reger a relação do ser humano com a 

Natureza?  

O relato ético da harmonia com a natureza presente nas declarações e princípios éticos 

que norteiam a Organização das Nações Unidas, sobretudo os relatórios Harmony with Nature, 

instaurados pela Resolução nº. 64/196, o Princípio 1º , da Declaração do Rio, de 1992  e a Carta 

da Terra, pode ser considerado um princípio geral do Direito Ambiental internacional e interno?  

Qual seria a natureza jurídica dessa harmonia entre todos os seres vivos humanos e não 

humanos enunciada no contexto dos relatórios Harmony with Nature por representantes de 

Estados, estudiosos, povos de diversas origens e tradições? Seria uma diretriz política? Um 

princípio ético? É possível reconhecer na harmonia com a natureza as características necessárias 

para considerá-la um princípio jurídico? 

Uma vez reconhecida a harmonia com a natureza como um princípio jurídico do Direito 

Ambiental internacional, este princípio também está positivado no Direito interno brasileiro? 

Qual a sua base normativa constitucional? 

Quais seriam as consequências concretas e imediatas para o sistema jurídico do 

reconhecimento da harmonia com a natureza como um princípio jurídico? Quais as funções 

desse princípio e seu impacto nas relações do ser humano com a natureza? 

O reconhecimento da harmonia com a natureza como um princípio jurídico tem o 

condão de alterar a forma como o ser humano relaciona-se com a natureza, impondo à 

humanidade deveres éticos e obrigações jurídicas em sua relação com o mundo natural? 

O reconhecimento de valor intrínseco, dignidade e subjetividade para mundo vegetal, o 

mundo animal e os ecossistemas enfraqueceriam os direitos humanos conquistados ou 

fortalecê-los-ia? 

 

Metodologia 

 

A investigação empreendida utiliza o método dedutivo, por intermédio de uma 

abordagem interdisciplinar, para produzir informações aprofundadas sobre o tema. Quanto à 

natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos na esfera do 

Direito Ambiental internacional e interno para a aplicação prática, dirigidos à solução de 

questões específicas. Quanto ao procedimento, é uma pesquisa bibliográfica, mediante a revisão 
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de obras e artigos científicos de autores nacionais e estrangeiros, bem como documental, devido 

à revisão de textos legislativos nacionais e tratados internacionais. 

 

Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar que a harmonia com a natureza 

mencionada no enunciado da Resolução nº. 64/196, da ONU, emerge, primeiramente, como o 

reconhecimento de um princípio imanente às leis naturais que regem a biosfera terrestre e, por 

este motivo, foi ao longo dos séculos reproduzido pela linguagem humana nos relatos éticos 

enraizados na cultura ancestral dos povos ocidentais e orientais e, sobretudo, no modo de viver 

dos povos originários. 

Pretende-se demonstrar que a harmonia com a natureza é um princípio pré-jurídico, 

enraizado nas leis naturais que regem os ecossistemas e, portanto, inderrogável, que urge ser 

reconhecido para salvaguardar o florescimento da vida no Planeta, incluindo a vida humana. 

Pretende-se demonstrar- que a harmonia com a natureza é um princípio jurídico do 

Direito Ambiental internacional de natureza imperativa e vinculante, que está enraizado na 

moralidade comum aos povos do Ocidente e do Oriente, como uma demanda de consciência 

pública que emerge da historicidade da luta pelo reconhecimento dos direitos dos seres vivos 

não humanos e entes orgânicos holísticos desde a antiguidade clássica.  

A pesquisa pretende evidenciar que o princípio jurídico da harmonia com a natureza, 

assim como o princípio da boa-fé objetiva, tem fundamento moral e, portanto, pré-jurídico, e 

exsurge a partir da historicidade da luta pelo respeito aos seres não humanos, como um princípio 

geral do Direito, de natureza relacional, para reger as relações entre o ser humano e a natureza.  

Objetiva-se demonstrar que no núcleo normativo do princípio da harmonia com a 

natureza está o princípio do equilíbrio ecológico, cuja função precípua é sopesar e equilibrar as 

duas grandezas: o bem-estar social, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, 

quando em conflito com o princípio da sustentabilidade. 

O trabalho objetiva ainda reconhecer a positivação implícita do princípio da harmonia 

com a natureza no art. 225, caput, da Constituição da República de 1988, que dispõe sobre o 

equilíbrio ecológico como um direito de todos. 

Pretende-se demonstrar que o princípio da harmonia com a natureza tem a função 

integrativa, que emerge como fonte de Direito, para possibilitar o reconhecimento no 

ordenamento jurídico brasileiro da dignidade biológica; ou seja, a biodignidade dos seres vivos 

e entes orgânicos holísticos, a partir da qual se pretende desdobrar o conceito de personalidade 
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jurídica biológica e, por conseguinte, reconhecer a existência das pessoas biológicas vegetal, 

animal e sistêmicas.   

O objetivo último dessa pesquisa, mas não menos relevante, é demonstrar que o 

princípio da harmonia com a natureza como fonte jurídica legitimadora da personalidade 

jurídica biológica não enfraquece os direitos humanos conquistados; de forma contrária 

fortalece-os, na medida em que emerge como uma saída para a crise ambiental antropogênica 

que ameaça a dignidade da pessoa humana. 

Por fim, cumpre observar que se delimita o tema  à demonstração da existência do 

princípio jurídico da harmonia com a natureza, como um princípio geral do Direito Ambiental 

internacional; à demonstração da positivação do princípio da harmonia com a natureza na 

Constituição da República de 1988 do Brasil; à demonstração e ao aprofundamento  da função 

integrativa do princípio da harmonia com a natureza, como fonte do Direito, do qual dimana o 

conceito de biodignidade, de personalidade jurídica biológica e, por conseguinte, à existência 

da pessoa biológica, com seu desdobramento em pessoas biológicas: i) vegetal; ii) animal iii) 

sistêmica.  

  

Objetivos Específicos  

 

Para demonstrar a harmonia com a natureza como um valor histórico que tem norteado 

a luta pelos direitos dos seres vivos não humanos, a pesquisa objetiva fazer um levantamento 

histórico dos movimentos em prol dos direitos dos animais e da natureza desde a Antiguidade 

grega até os dias atuais.  

Após demonstrar que a harmonia com a natureza é um valor ancestral presente na cultura 

dos povos antigos e originários da Terra, portanto um princípio ético, a pesquisa direciona-se 

para evidenciar a natureza jurídica normativa da harmonia com a natureza no âmbito do Direito 

Ambiental internacional.   

A abordagem da normatividade do princípio da harmonia com a natureza realizar-se-á 

em quatro fases: 1) primeiramente, far-se-á uma análise da harmonia com a natureza a partir da 

teoria geral dos princípios jurídicos; 2) em um segundo momento, revisitar-se-á o conceito de 

princípios gerais do Direito no âmbito do Direito Internacional, para verificar a hipótese da 

emergência da harmonia com a natureza como um princípio geral do Direito; 3) em seguida, 

examinar-se-á  a harmonia com a natureza no contexto conceitual de princípio na esfera do 

Direito Ambiental internacional; 4) por último, examinar-se-á a estrutura normativa do 

princípio da harmonia com a natureza. 
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Para evidenciar o princípio da harmonia com a natureza como um princípio geral do 

Direito Ambiental internacional, propõe-se a analisar a abordagem da harmonia com a natureza 

na Organização das Nações Unidas, desde a Declaração do Rio, em 1992, até a Resolução nº. 

64/196, que instaurou o diálogo multilateral em torno da abordagem da harmonia com a 

natureza; para tanto, analisar-se-á os diálogos interativos nos 11 Relatórios produzidos de 2010 

a 2020, com as respectivas Resoluções.  

Pretende-se revisitar o estudo na doutrina jurídica da teoria geral dos princípios, dos 

princípios gerais do Direito no âmbito internacional e dos princípios do Direito Ambiental 

internacional para verificar a possibilidade de reconhecimento de natureza normativa 

principiológica do relato ético da harmonia com a natureza. 

Por intermédio da pesquisa, verificar-se-á a positivação da harmonia com a natureza na 

Constituição de 1988, para demonstrar que esta está prevista no caput do seu art. 225, como um 

princípio constitucional implícito.  

Por último, a partir da abordagem interdisciplinar do princípio da harmonia com a 

natureza com a teoria da evolução criadora, pretende-se propor o conceito de dignidade 

biológica, biodignidade, para apresentar a proposta do conceito de pessoa biológica e, assim, 

reconhecer a personalidade jurídica dos seres vivos não humanos e ecossistemas.   

 

Hipóteses 

 

Este trabalho propõe, como hipótese principal, a existência do princípio jurídico da 

harmonia com a natureza, um princípio geral, pré-jurídico, inderrogável, que irradia no Direito 

Ambiental Internacional, dotado de cogência, implicitamente abrangido pelo artigo 38, do 

Estatuto do Tribunal Internacional de Haia, como fonte do Direito Ambiental internacional. 

Da hipótese principal, desdobra-se uma segunda hipótese: no núcleo normativo do 

princípio geral da harmonia com a natureza encontra-se o equilíbrio ecológico. Assim, o 

princípio da harmonia com a natureza está previsto de forma implícita no caput do artigo 225, 

da Constituição da República de 1988, como um dos pilares normativos do Estado 

Socioambiental de Direito1. 

A partir das duas hipóteses anteriores, propõe-se a terceira hipótese no sentido de que   

o princípio da harmonia com a natureza, como um princípio geral do Direito Ambiental 

Internacional, que também está positivado, de forma implícita, no artigo 225, caput, da 

                                                 
1 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 78. 
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Constituição do Brasil de 1988, apresenta três funções: i) a função interpretativa; ii)  a função 

corretiva do abuso do Direito Ambiental; e iii) a função integrativa, ou seja, fonte de Direito. 

Da função integrativa do princípio jurídico da harmonia com a natureza, como fonte dos 

direitos dos seres vivos não humanos e dos entes holísticos orgânicos, desdobra-se a hipótese 

da existência da dignidade biológica dos seres vivos, denominada neste trabalho de 

biodignidade e, por conseguinte, desdobra-se a penúltima hipótese: a existência da 

personalidade jurídica biológica, na qual se funda o conceito de pessoa jurídica biológica, que 

se manifesta em três dimensões: a) a pessoa biológica vegetal; ii) a pessoa biológica animal; e 

iii) a pessoa biológica sistêmica. 

A hipótese final refere-se ao princípio jurídico da harmonia com a natureza, que emerge 

no ordenamento jurídico como uma contraface do princípio da dignidade da pessoa humana em 

sua dimensão ecológica, de modo que não enfraquece os direitos humanos já conquistados; 

antes, os fortalece.   

 

Marco Teórico 

 

Preliminarmente, este trabalho embasa-se metodologicamente na Teoria Tridimensional 

do Direito de Miguel Reale: fato, valor e norma. Assim, inicia-se com a análise do fato, a crise 

ambiental antropogênica, segue a análise da ontologia e da ética para realizar uma reflexão 

crítica dos valores baseados no antropocentrismo e propor um novo paradigma ético em direção 

ao ecocentrismo. Por fim, trata do caráter normativo do princípio da harmonia com a natureza, 

como fruto de um processo histórico no qual cristalizaram-se os valores do respeito pelo 

impulso vital presente nos seres vivos e nos entes orgânicos holísticos. 

No primeiro capítulo, trata-se da crise ecológica a partir do conceito de antropoceno de 

Paul Crutzen e Paul Stoermer, ao analisar-se vários aspectos da crise ambiental, como, por 

exemplo, a desertificação, a partir dos estudos de Lívia Gaigher Bósio Campello. 

Ao tratar da mudança no paradigma ontológico, este trabalho adota o conceito de 

paradigma, como matriz disciplinar, proposto por Thomas Kuhn, para examinar as mudanças 

no modelo antropocêntrico em direção ao ecocentrismo. Neste mister, analisa-se a teoria dos 

sistema como base na obra de Fritjof Capra, a denominada virada ontológica proposta na 

antropologia por Philipe Descola, Viveiros de Castro, o movimento de ecologia profunda de 

Arne Naess, a ética da Terra de Aldo Leopold, o movimento de libertação animal de Peter 

Singer, o biocentrismo de Paul Taylor e as denominadas epistemologias do Sul, pela ótica de 

Boaventura de Sousa Santos, Josef Estermann, Omar Fernando Salazar Calderón Galliani.  
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Com base na reflexão de Enrique Leff sobre a ligação visceral entre a crise ecológica e 

a ontologia, investigar-se-á a mudança de paradigma na ontologia, a partir do trabalho de 

Heidegger que, na busca pelo sentido do “ser”, retornou à filosofia grega pré-metafisica para 

perscrutar o significado da natureza. Adota-se como referenciais teóricos para a análise da 

harmonia com a natureza na ontologia da vida a dialética evolutiva de Cirne Lima2  e o monismo 

integral de Hans Jonas. 

No capítulo 3, destinado à ética, adota-se como referenciais teóricos, que embasarão 

todo o trabalho, o sistema ético proposto por Cirne-Lima, ou seja, a ética da coerência universal 

e a ética da responsabilidade de Hans Jonas, bem como o conceito de avaliação forte de Charles 

Taylor. 

Ao discorrer sobre o conceito de consideração moral, estabelece-se uma análise 

comparativa das obras de Robin Attfield e Briam Baxter, e apresenta-se as diferentes linhas de 

pensamento acerca da consideração moral dos seres não humanos e da natureza; para tanto 

analisa-se as teorias de Kenneth Goodpaster, David DeGrazia e Mary Ann Warren. 

Na discussão sobre o conceito de valor intrínseco e valor inerente, examina-se a obra de 

Leena Vilkka, que apresenta a análise comparativa das teorias de Clarence Lewis Irving, Paul 

Taylor e, por fim, debruça-se sobre a obra de Rolston III. 

A pesquisa adota, para o embasamento normativo do princípio da harmonia com a 

natureza, a teoria da dinamogenesis, de Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez 

Rocasolano e, para tanto, abre-se um capítulo para discorrer sobre a evolução histórica da luta 

pelo reconhecimento do direito dos seres vivos não humanos. Nesse escorço histórico examina-

se as obras de Stephen Thomas Newmyer, Richard Sorabji, David Pepper, Carolyn merchant, 

François Ost, Roderick Frazier Nash, Rachel Carson, Peter Burdon, Thomas Berry, Cormac 

Cullinan, Antônio Carlos Wolkmer, Eduardo Gudynas e Alberto Acosta. 

Para sustentar a natureza de princípio jurídico do relato ético da harmonia com a 

natureza, adota-se como referência as doutrinas de Josef Esser, Alfred von Verdross, Robert 

Alexy, Ronald Dworkin, Klaus Bosselmann, Cançado Trindade e Robert Kolb. 

No capítulo 7º, adotam-se os conceitos de Estado Socioambiental de Direito e da 

dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana de Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fensterseifer, bem como a doutrina de Antônio Herman Benjamin. 

                                                 
2 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Dialética para principiantes. Porto Alegre: Escritos Editora, 2017. 
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O capítulo 8º, para fundamentar o conceito de biodignidade, embasa-se na teoria da 

evolução criadora de Henri Bergson, no conceito de conatus de Spinoza e na homeostase de 

Antônio Damásio. 

Para elaborar o conceito da personalidade da pessoa biológica vegetal, parte-se da 

pesquisa interdisciplinar das teorias de Anthony Trewavas, Witzany, Peter Wohlleben, 

František Baluška et al.   

Na demonstração da personalidade da pessoa biológica animal, referenciar-se-á os 

estudos do etólogo Marc Bekoff, de Paul Waldau, Temple Grandin e propor-se-á cação dos seis 

princípios gerais de Tom L. Beauchamp e David DeGrazia para compatibilizar a pesquisa 

científica envolvendo animais com o princípio da harmonia com a natureza. 

Para demonstrar a personalidade da pessoa biológica sistêmica, adota-se a Teoria dos 

Sistemas de Humberto Maturana e Francisco Varela. 

 

Justificativa 

 

A grave crise ambiental antropogênica impele a humanidade a uma urgente reflexão 

sobre a revisão do paradigma antropocêntrico na Ontologia, na Ética e no Direito, de modo que 

as pesquisas na área jurídica também não podem mais ignorar esta realidade e, por este motivo, 

a escolha do tema dessa pesquisa.  

A Organização das Nações Unidas, na Resolução nº. 63/278, conclama não só os 

governos, mas também a sociedade civil e a academia a promoverem a educação voltada para 

a harmonia do ser humano com a natureza, para atingir o equilíbrio entre as necessidades 

econômicas, sociais e ambientais no presente e para futuras gerações. Desta forma, entende-se 

necessário a produção de pesquisa e conhecimento sobre o sentido do relato ético da harmonia 

com a natureza no enunciado da Resolução nº. 64/196 e, principalmente, sobre a sua dimensão 

normativa, como um novo caminho jurídico para a superação da crise ambiental.  

 

Aderência ao Programa de Doutorado 

 

Tendo em vista que a superação da crise ambiental emerge hodiernamente como o 

principal desafio das democracias liberais, entende-se que a proposta de pesquisa do princípio 

da harmonia com a natureza, como um princípio jurídico para regrar o relacionamento do ser 

humano e das pessoas jurídicas com a natureza, apresenta-se adequada e pertinente à área de 

concentração de Direito do Estado.  De fato, considerando-se que o Estado é uma construção 
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da linguagem humana na busca pelo bem comum dos povos, deve ser também o principal 

destinatário do princípio jurídico da harmonia com a natureza na seara do Direito Ambiental 

internacional e nos ordenamentos jurídicos internos, a fim de envidar esforços para alterar as 

suas legislações e políticas, adequando-as a um novo paradigma ontológico, ético e jurídico 

pautado pela atitude de respeito e consideração moral pela natureza.    

 

Breve Descrição dos Capítulos  

 

O primeiro capítulo deste trabalho discorre sobre a crise ambiental a partir do conceito 

de antropoceno. 

No Capítulo 2, o trabalho volta-se para a mudança de paradigma, que emerge na 

Ontologia e na Ética; examinam-se as mudanças no paradigma antropocêntrico desencadeadas 

pela teoria dos sistemas; pela denominada virada ontológica proposta na antropologia; pelo 

movimento de ecologia profunda; pelo movimento de libertação animal; pelo o biocentrismo; 

pelas chamadas epistemologias do Sul, no constitucionalismo sul-americano. 

No Capítulo 3, ao partir da Teoria Tridimensional do Direito, de que o valor é 

preexistente à norma, propõe-se, como um antecedente lógico da análise da normatividade do 

princípio da harmonia com a natureza, a busca por uma ética geral apta a fundamentar uma 

ética aplicada à ecologia. Neste sentido, examinam-se a “ética da coerência dialética” e bem 

assim a “ética da responsabilidade”. Previamente, faz-se um exame crítico da ética dualista de 

inspiração kantiana, para demonstrar a sua insuficiência em atender às demandas de superação 

da crise ecológica, dado que inviabiliza o reconhecimento de valor intrínseco à natureza. 

Propõe-se no Capítulo 4 o reconhecimento de uma ética ecológica aplicada à harmonia 

com a natureza. Neste capítulo, elucidam-se conceitos chave para a delineação dessa ética 

ecológica aplicada, tratando de temas como: i) a metaética, com base na teoria de avaliação 

forte; ii) a consideração moral, estabelecendo uma análise comparativa, de diferentes linhas de 

pensamento acerca da consideração moral dos seres não humanos e da natureza;  iii) os 

conceitos de  valor intrínseco e de  valor inerente. 

Por fim, conclui-se o capítulo mediante a apresentação de uma proposta da ética aplicada 

da harmonia com a natureza, fundamentada na ética da coerência universal de Cirne-Lima, no 

princípio da responsabilidade de Hans Jonas e no relato das visões de mundo dos povos 

indígenas. 

Por considerar a historicidade um elemento fundamental na construção dos princípios 

jurídicos, realiza-se um levantamento da trajetória histórica de várias teorias para o 
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reconhecimento dos direitos dos seres não humanos, a partir da Grécia pré-metafisica, nos 

trabalhos de Pitágoras, que defendia o parentesco entre os seres humanos e os animais, de 

Teophrastus Piripatético (371-287 a.C.), com seu Tratado Sobre a Piedade; Porfírio com a obra 

“De abstinentia”; e, por fim, de Plutarco, com a obra “De sollertia animalium”, que é precursora 

da ética na relação dos seres humanos com os animais. 

Segue-se o percurso de evolução histórica da consideração moral dos seres não humanos 

no medievo e na renascença, na doutrina dos signatures, no vitalismo de Paracelso, 

demonstrando a associação da natureza à mulher, durante o período de perseguição às bruxas. 

Ressalta-se o surgimento da teoria organicista da natureza, no contexto do neoplatonismo 

renascentista, e os seus ecos no movimento romântico estadunidense, nas obras de Emerson, 

Thoreau e John Muir. 

Trata-se da evolução da consideração moral dos seres não humanos na modernidade, 

com base nos estudos de John Locke, John Brukner, Bentham, John Lawrence, Henry S Salt e 

Edward B. Nicholson, cujos trabalhos foram relevantes para estabelecer as bases do conceito 

de comunidade ética ampliada, que será retomado no século XX. Demonstra-se, ainda, a 

ampliação do círculo ecológico no século XX, por meio das pesquisas de Ernest Haeckel, 

Charles Elton e Arthur G. Tansley, respectivamente, sobre ecologia, cadeia alimentar e 

ecossistema. Destaca-se nesse contexto o pensamento de Albert Scheitzer sobre a reverência à 

vida e a relevância do trabalho de Peter D. Ouspensky, com sua obra “Tertium organum”, na 

formação do pensamento de Aldo Leopold, cujo trabalho pioneiro pela ética da terra, o 

ecocentrismo, foi continuado por Rachel Carson em “Silent spring”. 

Nesse levantamento histórico, enfatiza-se a importância das discussões travadas no 

processo Sierra Club versus Walt Disney Enterprises, nos Estados Unidos da América, para o 

avanço no reconhecimento dos direitos da natureza; destaca-se a relevância do movimento de 

libertação animal, a partir das contribuições de Peter Singer e Tom Regan. Na sequência, 

analisa-se o movimento de ecologia profunda liderado por Arne Naess, a partir da biosofia de 

Peter Zapffe, destacando no Brasil o trabalho de Leonardo Boff dentro da linha da ecosofia. 

Trata-se também da relevância do biocentrismo de Paul Taylor, cujos princípios paritários serão 

adotados por este trabalho. Analisa-se, brevemente, a ecologia integral de Thomas Berry, 

conhecida como earth jurisprudence. Este capítulo, dedicado à historicidade dos direitos da 

natureza, será arrematado com o vigor do constitucionalismo sul-americano e a filosofia andina 

do buen vivir como um novo marco na consolidação dos direitos da natureza. 

O Capítulo 6 dedica-se à juridicidade e normatividade do princípio da harmonia com a 

natureza. Demonstra-se inicialmente o engajamento da Organização das Nações Unidas com a 
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questão ecológica desde 1968, destacando-se a posterior formação do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1972, a proclamação da Carta Mundial da 

Natureza, em 1982, a publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão Brundtland, 

em 1987, a Declaração de Estocolmo e, por fim, a Declaração do Rio, em 1992, que menciona 

em seu Princípio primeiro a harmonia com a natureza. 

Demonstram-se as especificidades normativas do Direito Ambiental internacional, 

destacando-se a importância das denominadas normas soft e princípios não vinculativos, na 

evolução do Direito Ambiental internacional e, bem assim, o poder das resoluções construídas 

no contexto do movimento harmonia com a natureza, a partir de 2009, para o reconhecimento 

e consolidação de um princípio geral do Direito Ambiental Internacional, o princípio da 

harmonia com a natureza. 

Na sequência, discorre-se sobre a normatividade do princípio da harmonia com a 

natureza como um princípio geral do Direito, que emerge no âmbito do Direito Ambiental 

Internacional, de forma semelhante ao processo de surgimento e reconhecimento do princípio 

geral da boa-fé no Direito Internacional.  

Em seguida, examina-se o princípio da harmonia com a natureza como um princípio 

geral do Direito abrangido pelo artigo 38, do Estatuto da Corte de Haia. Neste sentido, propõe-

se os relatórios Harmony with Nature da ONU e o Princípio 1º., da Declaração do Rio, como 

uma demanda de consciência pública comum a vários povos da Terra e, por conseguinte, apta 

a legitimar o princípio da harmonia com a natureza como um princípio geral do Direito 

Ambiental internacional com força de norma cogente. 

Demonstra-se ainda a estrutura normativa do princípio da harmonia com a natureza, 

identificando em seu núcleo normativo o equilíbrio ecológico e propor-se-á como suas 

principais funções: i) interpretativa; ii) integrativa; e iii) corretiva dos abusos de direito pelo ser 

humano em suas relações com a natureza. 

No Capítulo 7, discorre-se sobre a previsão implícita do princípio da harmonia com a 

natureza no artigo 225, caput, da Constituição de 1988.  

O Capítulo 8 volta-se ao reconhecimento da personalidade jurídica aos seres vivos não 

humanos e aos entes orgânicos holísticos como uma decorrência lógica do princípio da 

harmonia com a natureza em sua função integrativa. 

Neste mister, propõe-se o conceito ético e jurídico de dignidade biológica e sugere-se a 

palavra biodignidade para nominar a dignidade que é comum a todos os seres vivos e entes 

holísticos orgânicos, explicando que essa dignidade decorre do impulso vital presente em todos 



24 

 

os seres vivos, impelindo-os para o florescimento, uma realidade da vida chamada de conatus 

por Spinoza e homeostase de Antônio Damásio. 

Apresenta-se uma estruturação do conceito de biodignidade, com base na Teoria da 

Evolução Criadora, de Henri Bergson3, que se opõe à Teoria da Escala do Ser, de Aristóteles e 

Arthur Lovejoy4. Bergson demonstra que o vegetal e o animal descendem de um antepassado 

comum, que originariamente tinha as mesmas tendências, mas, não obstante, devido às 

diferentes formas de nutrição, seguiram caminhos evolutivos diversos.  

Com base no conceito de biodignidade, que decorre do princípio da harmonia com a 

natureza, propõe-se o reconhecimento da personalidade jurídica adequada à dimensão biológica 

da dignidade de todos os seres vivos e entes orgânicos holísticos. A partir do conceito de 

personalidade jurídica biológica, desdobra-se, por fim, o reconhecimento de três pessoas 

biológicas diferentes, titulares de direitos intrínsecos ao seu impulso vital para o florescimento: 

i) a pessoa biológica vegetal; ii) a pessoa biológica animal; e iii) a pessoa biológica sistêmica.  

Sustenta-se o reconhecimento da pessoa biológica, dotada de subjetividade, portanto 

sujeito de direito, mas sem agência moral.  

Dentro da função interpretativa do princípio da harmonia com a natureza, propõe-se a 

adoção dos princípios paritários de Paul Taylor para a resolução de conflitos entre os interesses 

das pessoas humanas e as pessoas jurídicas biológicas. 

A proposta de reconhecimento dos direitos básicos decorrentes da personalidade da 

pessoa biológica vegetal será elaborada a partir de pesquisa interdisciplinar sobre o impulso 

vital das plantas e sua inteligência, apresentando-se de forma breve os últimos avanços sobre o 

estudo da cognição das plantas pela novel ciência denominada por neurobiologia das plantas, 

que evidencia a complexidade e sofisticação do ser vivo vegetal, para o qual se reconhece a 

titularidade da biodignidade, da qual se desdobra a própria personalidade da pessoa biológica 

vegetal. 

Propõem-se os direitos básicos da personalidade decorrentes do conceito de 

biodignidade para a pessoa biológica animal e a desdobrará em quatro categorias, levando em 

consideração as suas relações com os seres humanos, com base no princípio da harmonia com 

a natureza.  

Na demonstração da personalidade da pessoa biológica animal, referencia-se nos 

estudos de étologos e propõe ainda a aplicação dos seis princípios gerais de Beauchamp e 

                                                 
3 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 
4 LOVEJOY, Arthur Oncken. The great chain of being: a study of the history of an idea. London: Transaction 

Publishers, 2009. 
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DeGrazia5, para compatibilizar a pesquisa científica envolvendo animais com o princípio da 

harmonia com a natureza e seu principal corolário, a biodignidade. Adota-se a proposta de 

Grandin6, “devemos aos animais uma vida decente e uma morte sem dor” (grifos nossos), para 

demonstrar a possibilidade de compatibilização do princípio da harmonia com a natureza e da 

biodignidade com o a criação orgânica e respeitosa de animais para a alimentação humana. 

Propóe-se, por fim, a personalidade da pessoa biológica sistêmica com fundamento na 

teoria dos sistemas, para defender a biodignidade dos ecossistemas, não só tendo em vista seu 

valor sistêmico e relacional, como também lhes reconhecendo valor intrínseco decorrente do 

impulso vital para o florescimento. 

Discorre-se sobre as regras para as tutelas natural, afetiva e institucional das pessoas 

jurídicas biológicas, vegetal, animal e sistêmica, levando-se em consideração as suas naturais 

aptidões de florescimento, a afetividade e suas relações com os seres humanos. 

Encerra-se o Capítulo 9 mediante a demonstração da compatibilidade do princípio 

jurídico da harmonia com os direitos humanos já conquistados. Demonstrar-se-á que o princípio 

da harmonia com a natureza emerge como fator de fortalecimento dos direitos humanos, tendo 

em vista a sua influência para a redução do aceleramento entrópico da biosfera no Antropoceno, 

na medida que constitui um novo ethos e paradigma jurídico para as relações do ser humano 

com os seres vivos não humanos, os entes orgânicos e a biosfera, como membros de uma única 

comunidade plural interconectada. 

  

                                                 
5 BEAUCHAMP, Tom L.; DEGRAZIA, David. Principles of animal research ethics. New York: Oxford 

University Press, 2020. 
6 GRANDIN, Temple. Thinking like animal. In: ARMSTRONG, Susan J.; BOTZLER, Richard G. The animal 

ethic readers. 3. ed. New York: Routledge, 2017. p. 253. E-book. 
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1 A CRISE AMBIENTAL: SINTOMAS DO ANTROPOCENO 

 

Em fevereiro de 2000, em uma reunião em Cuernavaca, no México, o químico 

atmosférico laureado com Nobel Paul Crutzen, após ouvir vários cientistas descreverem as 

dramáticas mudanças climáticas no Planeta, interveio, ponderando que não mais estávamos no 

Holoceno, época geológica iniciada há 11.700 anos, e que, para seus colegas naquela reunião, 

estendia-se até os dias atuais. Crutzen ponderou para seus colegas que, devido ao impacto das 

atividades humanas na Terra, já havíamos entrado em uma outra época, cujo nome poderia ser 

uma junção de antropos, do grego, e ceno, que é o sufixo usado pela geologia para identificar 

épocas geológicas, ou seja, Antropoceno7. 

Após essa reunião histórica, Crutzen e o biólogo Eugene Stoermer publicaram um artigo 

sobre o Antropoceno, no qual descrevem o impacto da atividade humana no Planeta, atuando 

com uma força geológica. Argumentaram que essa interferência humana de proporções 

estratigráficas tem como base as seguintes evidências: a) aumento da liberação de dióxido de 

enxofre para a atmosfera, aproximadamente 160 Tg/ano, uma quantidade duas vezes maior do 

que as emissões naturais; b) fixação sintética de nitrogênio no solo, devido ao uso de 

fertilizantes na agricultura; c) aumento da liberação na atmosfera de óxido nítr ico (NO) devido 

à queima de combustíveis fósseis  com o respectivo incremento do volume de ozônio 

fotoquímico; d) aumento da emissão de gases de efeito estufa, com um incremento de 30% na 

emissão dióxido de carbono CO2 e em mais de 100% de metano CH4; e) destruição das zonas 

úmidas costeiras pelos seres humanos, com uma perda de 50% dos manguezais do mundo; f) 

modificação dos ciclos geoquímicos das águas. 

Crutzen e Stoermer levaram em consideração o impacto das atividades humanas em 

escala global, tanto na terra como na atmosfera, para reconhecer que o ser humano se tornou 

uma força central nas mudanças geológicas e ecológicas, e, dessa forma, apresentaram para a 

comunidade científica a palavra Antropoceno para designar essa nova época geológica, cuja 

força motriz é o ser humano8. 

Propuseram como marco inicial do Antropoceno a última parte do século XVIII, 

tomando por base dados recuperados dos estudos dos núcleos glaciais de gelo, que evidenciam 

                                                 
7 DAVISON, Nicola. The Anthropocene epoch: have we entered a new phase of planetary history? The Guardian, 

30 maio 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-
have-we-entered-a-new-phase-of-planetary-history. Acesso em: 20 abr. 2020. 

8 CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The Anthropocene. Global Change Newsletter, The International 
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Stockholm, v. 40, p. 17, May 2000. Disponível em: 
http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/NL41.pdf. Acesso em: 20 

abr. 2020. 
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um crescimento na atmosfera de vários gases domésticos, em particular CO2 e CH4, e levando 

em conta também a invenção da máquina a vapor por James Watt. Por fim, concluem que se 

não houver catástrofes, como uma pandemia, o impacto de um asteroide ou uma guerra nuclear, 

a humanidade continuará sendo uma força geológica por milênios9. 

Depois que Crutzen e Stoermer publicaram esse artigo, o tema ganhou o mundo 

científico, mas os geólogos ainda precisavam ser convencidos. A geologia, pautada em severos 

critérios científicos, mais precisamente estratigráficos, define a ordem cronológica de épocas 

da história do Planeta em uma escala de tempo denominada Carta Cronoestratigráfica 

Internacional. Essa escala de tempo é a base da geologia e alterá-la é um procedimento 

científico muito rigoroso, que é conduzido por um órgão oficial, a Comissão Internacional de 

Estratigrafia (ICS). Em 2006, em uma reunião da Sociedade Geológica de Londres, um 

estudioso da estratigrafia chamado Jan Zalasiewicz propôs a análise do conceito de 

Antropoceno pela Comissão Internacional de Estratigrafia (ICS), que se dedica ao estudo das 

camadas das rochas para definir a escala de tempo da história geológica do Planeta, que conta 

4,6 bilhões de anos. A Sociedade Geológica de Londres anuiu à proposta de Jan Zalasiewicz e 

ele foi designado para liderar uma equipe de geólogos para investigar a proposta do 

Antropoceno como uma época geológica. Todavia, Zalasiewicz, ao formar sua equipe, não se 

limitou a convidar cientistas estratigráficos e, além de geólogos tradicionais, trouxe para seu 

grupo de estudo cientistas que estudam processos mais amplos, como ciclo de carbono, e 

também um arqueólogo e um historiador ambiental10. 

Para comprovar a viabilidade da adoção do Antropoceno proposto por Crutzen, o grupo 

de estudiosos precisava comprovar que o Holoceno, época geológica que se caracterizou pela 

estabilidade climática, pela constância dos níveis de dióxido de carbono e do nível do mar, teria 

chegado ao fim, depois de quase 12 milênios. Então começaram sua pesquisa pela análise da 

atmosfera. No período do Holoceno, a quantidade de C02 no ar, medida em partes por milhão 

(ppm), estava entre 260 a 280, mas dados de 2005 demonstraram um incremento para 379 ppm 

e posteriormente para 405 ppm. Segundo as pesquisas do grupo, a última vez que os níveis de 

dióxido de carbono estiveram nesse patamar foi há três milhões de anos, no chamado Plioceno. 

Na sequência de seus estudos, o grupo passou a verificar as plantas e animais, pois a extinção 

                                                 
9 CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The Anthropocene. Global Change Newsletter, The International 

Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Stockholm, v. 40, p. 17, May 2000. Disponível em: 
http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/NL41.pdf. Acesso em: 20 
abr. 2020. 

10 DAVISON, Nicola. The Anthropocene epoch: have we entered a new phase of planetary history? The Guardian, 
30 maio 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-

have-we-entered-a-new-phase-of-planetary-history. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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em massa é um marco indicativo de mudança do tempo geológico. Essas mudanças trazem 

desconforto para as espécies animais e exigem-lhes um alto grau de adaptação aos novos 

ambientes, de modo que algumas espécies não conseguem sobreviver. Assim, Anthony 

Barnosky, integrante do grupo de estudo do Antropoceno, comandado por Zalasiewicz, adverte 

em sua pesquisa que uma extinção em massa está em curso. Outro marco do Antropoceno são 

os chamados tecnofósseis, ou seja, ao fabricarmos nossos utensílios, temos deixado fragmentos 

enterrados em sedimentos, que formarão parte das rochas do futuro11. 

Em 2016, Zalasiewicz e os 23 membros do grupo de trabalho escreveram um artigo 

afirmando que o Antropoceno era “funcional e estratigraficamente distinto” do holoceno 12. 

Nesse artigo, Zalasiewicz e seus companheiros de pesquisa afirmam que os seres humanos estão 

de fato alterando o Planeta, incluindo nessas alterações impacto nos “processos geológicos 

globais de longo prazo”. Esclarecem que os requisitos para o reconhecimento formal de uma 

nova época geológica dependem da demonstração de que os humanos estariam alterando o 

sistema terrestre de forma tal a imprimirem o que chamam de “assinatura estratigráfica em 

sedimentos e gelo”, diferenciando as camadas rochosas e as de gelo dos polos com marcas 

distintas das que caracterizaram o Holoceno. 

Em suas pesquisas para verificar se de fato houve uma “assinatura estratigráfica” difusa 

e persistente na terra pelos seres humanos, apta a justificar a definição estratigráfica do 

“Antropoceno”, a equipe apontou “sinais estratigráficos antropogênicos”, que resultam de três 

fatores interligados: a) aceleração do desenvolvimento tecnológico; b) rápido crescimento da 

população humana; c) aumento do consumo de recursos. A combinação desses fatores ensejou 

um aumento considerável no uso de metais e minerais, combustíveis fósseis, fertil izantes 

agrícolas, aceleração na modificação dos ecossistemas marinhos, terrestres e costeiros para 

servir ao uso humano. A consequência direta disso foi a perda de biomas naturais, que cederam 

espaço para a agricultura, cidades, estradas e outras edificações. Houve ainda uma crescente 

substituição dos animais e plantas selvagens por espécies domesticadas para atender à demanda 

do ser humano por alimentos. Relatam que anatomicamente o moderno homo sapiens surgiu há 

aproximadamente 200 mil anos, de modo que no começo do Holoceno, há 12.000 a.C., os 

                                                 
11 DAVISON, Nicola. The Anthropocene epoch: have we entered a new phase of planetary history? The Guardian, 

30 maio 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-
have-we-entered-a-new-phase-of-planetary-history. Acesso em: 20 abr. 2020. 

12 WATERS, Colin N. et al. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. 
Science, v. 351, n. 6269, aad2622, 08 jan. 2016. Disponível em: 

http://science.sciencemag.org/content/351/6269/aad2622. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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humanos já haviam colonizado todos os continentes, com exceção da Antártica e ilhas do 

Pacífico Sul, e nessa época a população era de 2 milhões de habitantes espalhada pelo globo. 

Durante todo o período do Holoceno, os seres humanos foram tendo uma crescente 

influência, tendo em vista que a população foi aumentando gradativamente. Há 8.000 anos, a 

população de humanos na Terra já era de 18 milhões, e foi nesse período que se iniciaram as 

práticas agrícolas com derrubada de florestas e crescente aumento de emissão de CO2 na 

atmosfera pelas queimadas. Todavia, foi em 1800 que a população de humanos na Terra 

alcançou a marca de um bilhão. Daí para frente, houve o gradativo crescimento da população 

de humanos, sendo que no período de 1750 a 1940, esse crescimento foi mais lento, porém 

tornou-se exponencial no lapso de 1950 a 2010. Esse ponto de inflexão em 1950 coincide com 

o chamado período da “grande aceleração13. 

Zalasiewicz e sua equipe detalham os sinais antropogênicos aptos a justificar a admissão 

formal do Antropoceno com base em critérios estratigráficos: 1) presença dos denominados 

tecnofósseis na Terra, nas camadas rochosas, ou seja, materiais fabricados por humanos, tais 

como cerâmica, vidro, tijolos, ligas de cobre, concreto, alumínio elementar, polímeros 

orgânicos (plásticos); 2) presença dos plásticos nos rios, lagos, nos sedimentos marinhos de 

águas rasas e profundas; 3) combustão de fósseis com a liberação de partículas de carbono 

preto, esferas de cinzas inorgânicas e partículas esféricas, de carbono preto, que deixam um 

marcador permanente em sedimentos e gelo glacial; 4) modificação dos processos sedimentares 

de mais de 50% do solo da superfície terrena para o uso humano, com a geração de materiais 

“antropogenicamente modificados”, que são depositados em aterros artificiais ou em solos 

preparados para cultivo, mas que acabam se espalhando pelos oceanos, causando a eutrofização 

das águas costeiras e o branqueamento de corais; 5) desmatamento de florestas primárias, com 

a erosão do solo; 6) retenção de sedimentos em barragens, expansão da mineração, com 

distribuição de metais industriais como cádmio, cromo, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e 

zinco; Acumulação em solos adjacentes a rodovias de resíduos de platina, ródio e paládio; 7) 

presença de elementos radiogênicos e radionuclídeos em sedimentos e gelos resultantes da 

precipitação de testes nucleares; nesse ponto, ponderam sobre a viabilidade do estabelecimento 

do marco inicial para o Antropoceno, ou seja, de uma “idade estratigráfica padrão e global”, na 

data da detonação do dispositivo atômico Trinity em Alamogordo, Novo México, em 16 de 

julho de 1945; 8) citam como grande marca antropogênica a evolução do ciclo do carbono 

                                                 
13 WATERS, Colin N. et al. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. 
Science, v. 351, n. 6269, aad2622-5, 08 jan. 2016. Disponível em: 

http://science.sciencemag.org/content/351/6269/aad2622. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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registrada nos núcleos de gelo glacial, cuja presença saltou de 120 ppm em 1850, para 400 ppm 

na atualidade; 9) apontam também a crescente emissão de metano, que tem sido registrada nos 

núcleos de gelo, sendo que até 1700 a concentração variava de 590 a 760 partes por bilhão (ppb) 

e, em 2004, em estudos feitos em núcleos de gelos antárticos, verificou-se um aumento dessa 

concentração para 900 ppb; essa foi a maior concentração verificada nos últimos 800 mil anos; 

10) aquecimento climático, com uma média global de aumento da temperatura de 0,6 a 0,9 ºC, 

entre 1096 e 2005; 11) sensível aumento do nível médio do mar global, em 3,2±0,4 mm por 

ano, no período de 1993 a 2010; 12) citam também as recentes mudanças bióticas. Destacam 

que, mesmo que a Terra ainda tenha a maioria das espécies presentes no início do Holoceno, as 

tendências atuais de perda de habitat por queimadas de florestas e superexploração pode levar 

a Terra à sexta extinção em massa, ou seja, à extinção de 75% das espécies. Apontam uma grave 

alteração do conjunto de espécies em todo o mundo, e atribuem essa redução da diversidade da 

fauna e da flora às invasões transglobais de espécies geologicamente inéditas14. 

Com base nessas assinaturas estratigráficas, o grupo de pesquisa liderado por 

Zalasiewicz propõe a admissão de uma nova época geológica, pois essas marcas antropogênicas 

são totalmente diferentes das marcas estratigráficas que caracterizaram o Holoceno. Todavia, 

cabe à Comissão Internacional sobre Estratigrafia aceitar a formalização do Antropoceno como 

uma época geológica. 

Em consulta recente (abril de 2020) ao site da Comissão Internacional sobre 

Estratigrafia, verificamos que ainda não houve análise e deliberação sobre a proposta de 

Zalasiewicz. 

O fato é que “todo metro cúbico de água, todo hectare de terra tem agora a marca 

humana”, como bem observa Hamilton, pois na reflexão sobre o Antropoceno não se pode 

deixar de considerar o elemento volitivo do ser humano, ou seja, os impactos antropogênicos 

no Planeta são uma manifestação do poder do ser humano sobre a natureza, e não se trata de 

uma força despersonalizada mas, sobretudo, um ato de vontade e, portanto, imponderável. 

Hamilton pondera que o ritmo do metabolismo do mercado é mais rápido que o ritmo do sistema 

Terra, mas, no Antropoceno, a espécie humana deliberadamente enredou o seu futuro com o 

futuro geológico da Terra. Há uma intersecção do sistema Terra com o sistema social dos 

humanos, de modo que o Antropoceno não pode ser examinado apenas do ponto de vista 

                                                 
14 WATERS, Colin N. et al. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. 
Science, v. 351, n. 6269, aad2622-8, 08 jan. 2016. Disponível em: 

http://science.sciencemag.org/content/351/6269/aad2622. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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geológico estratigráfico, deve haver um enfoque interdisciplinar das ciências sociais, da 

geologia e das ciências do sistema Terra15. 

Nessa linha, tem-se consolidado uma definição mais ampla para o Antropoceno, a partir 

da contribuição dos cientistas do sistema Terra, um campo científico que reúne climatologia, 

ecologia global, geoquímica, química atmosférica e oceanografia. A abordagem do grupo de 

estudos de Zalasiewicz vai além dos dados puramente estratigráficos e considera como 

assinatura antropogênica todos os elementos já detalhados nos parágrafos anteriores. Contudo, 

ainda há uma terceira definição de Antropoceno que estabelece o conceito a partir do “impacto 

cumulativo da civilização”16. Nessa perspectiva, o Antropoceno representa um limiar da 

mudança da forma como o ser humano se relaciona com o mundo natural. 

Para uma compreensão mais ampla do tema, vale ainda refletir sobre a análise de 

Christophe Bonneuil, que examina o Antropoceno dentro de quatro grandes diferentes 

narrativas, que pretendem explicar essa época: a narrativa naturalista; a narrativa pós-natureza; 

a narrativa ecocatastrofista; e a narrativa ecomarxista. 

A narrativa naturalista é predominante e conta com nomes de grandes cientistas como o 

já mencionado Paul Crutzen, Will Steffen, John McNeill e Dispesh Chakrabarty. Essa narrativa 

naturalista reconhece a espécie humana de forma indiferenciada “como a força causal” que 

muda a Terra. Para essa corrente, uma espécie evoluiu do patamar de “caçadores coletores para 

atuar como uma força geológica global”17. Como destaca Bonneuil, o antropos do Antropoceno 

é para essa corrente uma espécie que dominou o fogo e as ferramentas e com isso passou a 

desfrutar de uma rica dieta proteica que lhe ampliou a massa cerebral, permitindo-lhe 

desenvolver linguagem, autoconsciência e inteligência. Assim, em vantagem cognitiva sobre as 

demais espécies, passou a usar combustível fóssil para sua empresa evolutiva, impactando a 

atmosfera, oceanos e clima. O uso dos combustíveis fósseis aumentou exponencialmente seu 

poder, o que culminou com a chamada grande aceleração a partir de 1945, tornando-a uma 

“força telúrica” inconsciente.  

Bonneuil critica a corrente naturalista, tendo em vista que ela ignora completamente o 

fator volitivo e trata o antropos do Antropoceno de forma genérica e indiferenciada, a espécie 

                                                 
15 HAMILTON, Clive. Human destiny in the Anthropocene. In: HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; 

GEMENNE, François (ed.). The Anthropocene and the global environmental crisis: rethinking in a new epoch. 

New York: Routledge, 2015. p. 62. E-book. 
16 HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François. Thinking the Anthropocene. In: 

HAMILTON, Clive; BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (ed.). The Anthropocene and the global 
environmental crisis: rethinking in a new epoch. New York: Routledge, 2015. p. 17. E-book. 

17 BONNEUIL, Christophe. The geological turn: narratives of the Anthropocene. In: HAMILTON, Clive; 
BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (ed.). The Anthropocene and the global environmental crisis: 

rethinking in a new epoch. New York: Routledge, 2015. p. 38. E-book. 
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humana, uma categoria biológica, desconsiderando completamente a noção de grupos sociais 

específicos, ou seja, os aspectos culturais que influíram no Antropoceno. Bonneuil assevera que 

essa narrativa focaliza a “espécie humana” e “obscurece as assimetrias entre os seres huma nos 

sobre a natureza – acesso desigual a bens ambientais e exposição a danos ambientais”, 

pontuando que a natureza foi transformada juntamente com um certo tipo de ordem social 

marcada por relações sociais, raciais, de gênero e geopolíticas também desiguais. Dessa forma, 

não se pode ignorar as assimetrias socioecológicas, pois elas também causam desenvolvimentos 

ecologicamente insustentáveis. A perspectiva naturalista se mostra equivocada por 

desconsiderar o elemento volitivo, social e cultural, e responsabilizar a espécie humana de 

forma genérica pela crise ambiental; porém, como sustenta Bonneuil, a “grande aceleração” foi 

fruto da escolha de políticas de países e instituições, praticada no bojo de uma política 

colonialista de exploração do ser humano pelo ser humano. De fato, assiste razão a Bonneuil, 

quando ressalta que “uma análise séria da cadeia causal que levou à atual ruptura climática não 

pode separar a curva das emissões de gases de efeito estufa da criação histórica de um certo 

tipo de ordem social18. Essa opinião de Bonneuil é corroborada pelo seguinte trecho do relatório 

“Visão Geral do Meio Ambiente 2020”, elaborado pelos países que integram o grupo OCDE:  

 

A quantidade de carbono dos países OCDE, relativos ao carbono emitido em qualquer 
lugar do mundo para satisfazer a demanda final doméstica geralmente é maior do que 

as emissões domésticas (+18%). Isso ocorre porque os países OCDE têm terceirizado 
cada vez mais a produção de bens de consumo para outros países [...] A quantidade 
per capita está altamente relacionada aos padrões de vida materiais19. 

 

Como se vê, os países mais ricos estão emitindo carbono há mais tempo e mesmo agora, 

quando procuram seguir os protocolos de redução de emissão, estão terceirizando a produção 

industrial de bens de consumo para a periferia. Essa estratégia somente transfere a produção de 

carbono para outros países, o que demonstra que a cadeia causal da ruptura climática não pode 

ser analisada de forma apenas naturalística e dissociada da ordem geopolítica e cultural  que 

predomina no Planeta. Milhares de seres humanos em países periféricos não participaram das 

tomadas de decisão que levaram a Terra para o Antropoceno. 

                                                 
18BONNEUIL, Christophe. The geological turn: narratives of the Anthropocene. In: HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (ed.). The Anthropocene and the global environmental crisis: 

rethinking in a new epoch. New York: Routledge, 2015. p. 38. E-book. p. 40. 
19 No original: “The carbon footprint of OECD countries that accounts for all carbon emitted anywhere in the 

world to satisfy domestic final demand is generally higher than domestic emissions (+18%). This is because 
OECD countries have increasingly outsourced the production of consumer goods to other countries . […] The 
per capita footprint is highly correlated with material living standards.” (OCDE. Environment at a glance 2020. 
Paris: OECD Publishing, 2020. p. 20-21 Disponível em: http://www.oecd.org/env/environment-at-a-glance-

19964064.htm/. Acesso em: 20 abr. 2020). 
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A narrativa pós-natureza, por sua vez, defende a possibilidade de um “bom 

Antropoceno”20 em um mundo sem natureza. Para essa linha, a natureza é sempre uma 

construção cultural e tecnológica. São também chamados de ecopragmatistas, que apesar de 

não contestarem as rupturas ecológicas do Antropoceno, acreditam que o ser humano assumiu 

o controle do Planeta há milhares de anos e seguirá controlando a natureza. Como ressalta 

Bonneuil, “radicalizam o projeto baconiano para artificializar cada vez mais a Terra”21. Para 

Bruno Latour, um dos expoentes dessa linha de pensamento, o princípio da precaução é algo 

como um “monstro epistemológico”22. 

Já a narrativa ecocatastrofista, que apregoa o colapso da civilização industrial com o fim 

dos humanos devorados pela própria Terra, prefere o Mito de Medeia a Gaia, ou seja, colocam 

a Terra não como a mãe amorosa que tudo perdoa e se regenera, mas como a mãe que devorará 

suas crias, diante do desespero do iminente colapso sistêmico23. Para essa corrente, o 

Antropoceno representa o esgotamento dos recursos naturais. Trabalha com os conceitos de 

desenvolvimento cíclico de ecossistemas: crescimento, colapso e reorganização. Defende a 

resiliência para suportar esses processos, sem perder os principais recursos e funções. São 

exemplos de projetos baseados na narrativa ecocatastrofista a permacultura (cultura 

permanente), cidades em transição e degrowth24 (decrescimento econômico). Essa corrente 

prioriza as medidas paliativas da catástrofe ecológica em nível local, trabalhando nas 

comunidades. 

Por fim, a narrativa ecomarxista vê o Antropoceno como resultado da segunda 

contradição do capitalismo, ou seja, a incapacidade de manter a natureza. Para essa corrente, o 

Antropoceno é a história do metabolismo insustentável do capitalismo dentro do sistema Terra. 

Nessa linha, a expansão capitalista e os mecanismos de dominação do imperialismo são as 

causas primordiais do Antropoceno. 

                                                 
20 BONNEUIL, Christophe. The geological turn: narratives of the Anthropocene. In: HAMILTON, Clive; 

BONNEUIL, Christophe; GEMENNE, François (ed.). The Anthropocene and the global environmental crisis: 
rethinking in a new epoch. New York: Routledge, 2015. p. 38. E-book. p. 45. 

21 Ibid., p. 48. 
22 Ibid., p. 48. 
23 Ibid., p. 49. 
24 Por “decrescimento” entende-se uma forma de sociedade e economia que visa ao bem-estar de todos e sustenta 

a base natural da vida. Para alcançar o decrescimento, precisamos de uma transformação fundamental de nossas 
vidas e uma extensa mudança cultural. O atual paradigma econômico e social é “mais rápido, mais alto, mais”. 
É construído e estimula a competição entre todos os seres humanos. Isso causa aceleração, estresse e exclusão. 
Nossa economia destrói a base natural da vida. Estamos convencidos de que os valores comuns de uma sociedade 
em degradação devem ser cuidados, solidariedade e cooperação. A humanidade precisa se entender como parte 
do sistema ecológico planetário. Só assim uma vida autodeterminada em dignidade para todos pode ser possível. 

(Disponível em: https://www.degrowth.info/en/what-is-degrowth/. Acesso em: 20 abr. 2020). 
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Assim como Bonneuil, este trabalho considera que para entender este grave momento 

de crise ecológica que marca o chamado Antropoceno, é preciso ouvir e refletir sobre todas as 

narrativas, para construir a tessitura da grande narrativa que é a harmonia entre todos os seres; 

mas, para tecer uma nova narrativa pautada na harmonia, é necessário entender a delicada inter -

relação de todos os seres vivos e amorfos que integram o sistema Terra, e por isso nos próximos 

tópicos serão examinados os pontos mais críticos da grande crise ecológica que está adoecendo 

o sistema Terra, a partir da análise de dados estatísticos e prognósticos de pesquisas em várias 

áreas científicas. 

 

1.1 A grande pergunta do Antropoceno: o CO2 está aumentando porque a atmosfera está 

mais quente ou a atmosfera está mais quente porque o CO2 está aumentando? 

 

Será iniciado o estudo dos problemas que desregulam o sistema Terra no antropoceno 

pela análise das investigações científicas sobre a evolução da emissão de dióxido de carbono e 

sua influência no aquecimento climático, tendo em vista a ligação estreita entre a emissão de 

CO2 e a temperatura no Planeta. Richard Alley, pesquisador de registros paleoclimáticos, 

dinâmica e depósitos sedimentares de grandes geleiras, em entrevista proferida no Seminário 

Nacional do Clima, explica que a relação entre emissão de dióxido de carbono e temperatura 

pode ser constada no período do último século, nos últimos 100 mil anos, nos últimos 100 

milhões de anos ou mesmo no último bilhão de ano25. O professor Alley esclarece que, pela 

análise do núcleo das geleiras, é possível verificar que ao longo da história climática da Terra, 

todas as vezes que dobrou a emissão de CO2, houve aumento de cerca de 3 ºC na temperatura 

da atmosfera, isso com uma margem de erro de 1 ºC. 

Khoiyangban e Gupta26 comparam a atmosfera a uma camada protetora composta por 

gases que envolve o planeta Terra, protegendo-o das hostilidades do espaço sideral, tendo em 

vista que absorve a radiação eletromagnética do sol e mantém o equilíbrio térmico da Terra 

pois, além de absorver a radiação solar, ainda impede a perda de calor da superfície do planeta. 

A atmosfera é composta principalmente pelos gases nitrogênio e oxigênio e, em menor 

quantidade, por argônio e dióxido de carbono. 

                                                 
25 ALLEY, Richard. The carbon control knob. Washington DC: Island Press, 2012. (The National Climate 

Seminar, 4). E-book. 
26 KHOIYANGBAN, R. S.; GUPTA, Navindu (ed.). Introduction to environmental sciences. New Delhi: TERI, 

2012. p. 381. E-book. 
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Quando se fala de aquecimento global, refere-se ao aumento da temperatura média da 

atmosfera e dos oceanos, o que ocorre devido à transmissão da radiação de ondas curtas do sol 

e à absorção da radiação de ondas longas da Terra. Esse processo tem sido agravado pela 

acumulação de alguns gases, como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 

(N2O) e clorofluorcarbonetos (CFCs), gases chamados de gases de efeito estufa, pois dificultam 

a saída das radiações da Terra e aumentam o calor. O termo “efeito estufa” foi proposto por 

Joseph Fourier em 1824 e investigado em termos quantitativos por Svante Arheniu, em 1896. 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, “a temperatura média 

global no final do século 20 foi registrada como sendo mais alta em 0,40-0,76 ºC do que no 

final do século 19, com cerca de dois terços do aumento ocorrendo apenas nas últimas três 

décadas”27, aumento que é associado às emissões dos gases de efeito estufa. 

O freio nas mudanças do clima passa pela estabilização do balanço da radiação, ou seja, 

pelo equilíbrio entre absorção e emissão de radiação. Khoiyangban e Gupta esclarecem que a 

quantidade de radiação solar recebida deve ser, em média, igual à soma da radiação solar 

refletida de saída e da radiação infravermelha de saída emitida pelo sistema climático ou, em 

outras palavras, a Terra deve irradiar para o espaço a mesma quantidade de energia que recebeu. 

A mudança nessa equação é denominada de forçamento radioativo. Atualmente, os gases de 

efeito estufa formam uma camada parcial que retém parte dessa radiação, tornando o Planeta 

mais quente28. 

Entre todos os gases do efeito estufa, o mais importante é o CO2, pois é responsável por 

60% do efeito estufa total. A principal fonte antrópica de dióxido de carbono é o setor industrial, 

que o produz na combustão de combustíveis fósseis; fabricação de mercadorias como vidro, 

cimento e cerâmica, de produtos químicos como amônia, ácido nítrico, carbonetos, óxido de 

titânio, metanol e etileno; produção de metais como ferro, aço, ligas de ferro, alumínio, chumbo, 

zinco e cobre; indústria têxtil, alimentícia e de bebidas; indústria de celulose, lubrificantes e 

parafinas. 

O dióxido de carbono também é liberado pela biota terrestre, por emissões do próprio 

solo e por queimadas de florestas. As mudanças no uso do solo no período de 1850 a 1990 

representaram a metade do aumento mundial do dióxido de carbono. Isso ensejou, além de um 

desequilíbrio na equação de calor da Terra, um empobrecimento da fertil idade dos solos. 

                                                 
27 KHOIYANGBAN, R. S.; GUPTA, Navindu (ed.). Introduction to environmental sciences. New Delhi: TERI, 

2012. p. 381. E-book, p. 379. 
28 Ibid., p. 380. 
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Kurz, ao tratar especificamente das emissões de CO2, para facilitar a compreensão do 

dimensionamento da produção de dióxido de carbono, tomou como amostra um milhão de 

metros cúbicos de madeira seca que foi recuperada, após uma grande tempestade na Suécia. Ele 

explica que essa quantidade de madeira contém um quarto de milhão de tonelada de carbono e 

esclarece que o carbono anualmente liberado pela queima de combustíveis totaliza oito bilhões 

de tonelada, ou seja, é 32.000 vezes a quantidade de carbono contida na pilha de um milhão de 

metros cúbicos de madeira tomada como amostra. Isso equivale à metade das árvores das 

florestas do Canadá29. 

Kurz adota para a mensuração do CO2 lançado na atmosfera a curva de Keeling, uma 

metodologia desenvolvida por Charles Keeling em 1958 para medir a concentração de CO2 no 

Hemisfério Norte provocada por um vulcão no Havaí. Adverte que em 2011 foi superada uma 

concentração atmosférica de CO2 de 391 (ppm), ou seja, 40% acima dos níveis de concentração 

de CO2 na era pré-industrial, que era de 280 ppm. Esclarece que essa medida da concentração 

de CO2 na era pré-industrial foi obtida por análises dos núcleos de gelo. Alley corrobora esses 

dados pela análise de bolhas encontradas no núcleo de gelo. Nos últimos 800 mil anos, bolhas 

foram retidas no núcleo do gelo na Antártida, na Groenlândia e outros lugares; essas bolhas, 

capturadas recentemente, reproduzem os percentuais de CO2 que foram lançados na atmosfera 

por milênios. Com esse método, pode-se obter uma estimativa bastante precisa dos níveis de 

CO2 na atmosfera. Além dos núcleos no gelo, Alley explica que a presença de maior quantidade 

de CO2 na atmosfera tem aumentado a acidificação dos oceanos, e essa mudança no pH das 

águas marítimas está registrada na composição química e nos isótopos de algumas conchas 30. 

Ressalta que a evolução do aumento de liberação de CO2 na atmosfera é preocupante, 

pois em 1990 eram liberadas 3,2 bilhões de toneladas por ano, e em 2011 essa quantidade saltou 

para 8 bilhões de toneladas. Frisa que no período de 2000 a 2009, o aumento de CO2 lançado 

na atmosfera foi de 4,1 bilhões de toneladas de carbono por ano. 

Kurz explica que, para cada tonelada de CO2 emitida, os sistemas biológicos, oceanos e 

florestas, absorvem meia tonelada. Ocorre que não se sabe se essa redução de 50% continuará 

a existir em um cenário de mudanças climáticas. Ressalta ainda que não se tem uma certeza 

científica a esse respeito e cogita dois cenários possíveis: a) em um horizonte otimista, o 

aquecimento do Planeta pode acelerar o crescimento das florestas e, assim, haveria uma maior 

                                                 
29 KURZ, Werner. Sinks and sources: the role of forests in carbon sequestration and why it matters. In: FORESTS 

at risk: climate change and the future of the American West. Aspen, CO: ACES, 2011. p. 21-24. Disponível em: 
https://islandpress.org/resources/9781610914246_optimized.pdf. Acesso em: 20 abr. 2020. 

30 ALLEY, Richard. The carbon control knob. Washington DC: Island Press, 2012. (The National Climate 

Seminar, 4). E-book, p. 5. 
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absorção do CO2, ou; b) em um horizonte mais realista, o aquecimento aumentaria a 

decomposição, ou seja, o derretimento do gelo permanente subsuperficial, com a liberação de 

carbono da turfa, a decomposição do sistema tundra, o aumento dos incêndios florestais, tudo 

isso elevando de forma acelerada a liberação de mais CO2, sem uma respectiva absorção. Kurz 

pondera que, além das emissões feitas pela ação humana na queima de combustíveis fósseis, os 

próprios ecossistemas liberam naturalmente uma grande quantidade de CO2 na atmosfera. 

Assim, mesmo que fossem diminuídas as emissões antrópicas, a concentração de CO2 ainda 

persistiria. Adverte que se as mudanças climáticas avançarem, os esforços humanos para 

diminuir as emissões de CO2 serão inúteis, tendo em vista que o aquecimento global levará os 

ecossistemas terrestres a jogarem grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Cita como 

exemplo o sistema de tundra circumpolar, que contém três vezes mais carbono e turfa em seu 

solo que a atmosfera, de modo que o aquecimento desse sistema pode sobrecarregar a atmosfera 

com mais CO2
31

. 

Kurz explica que dos 50% de CO2 absorvidos pela própria natureza, 27 % são feitos 

pelas florestas e que limitar as mudanças climáticas é o primeiro passo para equilibrar as 

emissões de CO2. Entretanto, isso não parece tão simples, diante da indagação proposta por 

Alley: “Até que ponto o CO2 está aumentando porque a atmosfera está mais quente e até que 

ponto a atmosfera está mais quente porque o CO2 está aumentando?”32. O autor explica que o 

CO2 é um amplificador de temperatura, mas esclarece que não se pode simplificar a questão, 

pois, no longo prazo, milhões de anos, a temperatura mais quente da atmosfera tende a reduzir 

os níveis de CO2. Todavia, no curto prazo, ao longo de décadas e até séculos, o efeito é 

contrário: quanto mais a temperatura da atmosfera aumenta, mais CO2 é jogado na atmosfera, 

sendo que em períodos mais exíguos, décadas e até séculos, a natureza não consegue absorver 

o CO2, e então isso gera mais calor e mais CO2 é liberado, gerando um círculo vicioso. 

Alley esclarece essa relação entre o aumento de CO2 e o aumento da temperatura da 

seguinte forma: diante de uma quantidade maior de CO2 na atmosfera, a natureza começa a 

trabalhar produzindo várias reações químicas, na tentativa de remover o excedente de CO2; esse 

trabalho exaustivo é ineficaz no prazo de décadas e ainda eleva mais a temperatura. Com a 

elevação da temperatura, haverá derretimento de gelo, do sistema tundra, incêndios florestais e 

mais CO2 será emitido à atmosfera. 

                                                 
31 KURZ, Werner. Sinks and sources: the role of forests in carbon sequestration…and why it matters . In: FORESTS 

at risk: climate change and the future of the American West. Aspen, CO: ACES, 2011. p. 21-24. Disponível em: 
https://islandpress.org/resources/9781610914246_optimized.pdf. Acesso em: 20 abr. 2020. 

32 ALLEY, Richard. The carbon control knob. Washington DC: Island Press, 2012. (The National Climate 

Seminar, 4). E-book, p. 6. 
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Verifica-se, dessa forma, que é quase impossível interromper o ciclo das emissões de 

CO2 pela própria natureza, mas é possível reduzir as emissões causadas artificialmente pela 

ação humana, medida urgente para a sobrevivência e prosperidade da humanidade, pois os 

efeitos deletérios das emissões descontroladas já se fazem presentes, alterando a salubridade do 

Planeta. 

O relatório dos países da OCDE Environment at a glance 2020, publicado em fevereiro 

de 2020, noticia a continuidade do crescimento das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) 

em todo o mundo, apesar de uma relativa estabilidade nos países membros da OCDE. 

Historicamente, os países da OCDE eram os maiores emissores de CO2 e outros gases GEE, 

mas, a partir de 1990, começaram a emitir com um ritmo mais lento que outros países. O ritmo 

de emissão de CO2 em países em desenvolvimento tem aumentado por causa da 

industrialização, que demanda grandes quantidades de energia fóssil. Aponta que o CO 2 

resultante da combustão de combustíveis fósseis e processos industriais de biomassa 

representam mais de 70% das emissões globais de GEE que, somado ao CH4 e N2O, totaliza 

98% das emissões. 

Os países da OCDE continuam a depender de combustíveis fósseis para 80% de seu 

suprimento de energia, principalmente petróleo e gás. O relatório da OCDE aponta que em nível 

global as emissões de CO2 decorrentes do uso de energia aumentaram 60% desde 1990, 41% 

desde 2000, sendo que depois de três anos de estabilidade, voltaram a aumentar em 2017, 

batendo o recorde de 32 bilhões de toneladas33. 

O referido relatório aponta também que atualmente os países OCDE são responsáveis 

por cerca de 35% das emissões globais de CO2, resultantes do consumo de energia, todavia 

verifica-se uma redução, pois, em 1990, emitiam 50% de todo CO2 global, e, em 2005, 47%. 

Não obstante essa redução, se for considerada a quantidade de emissão por habitante, os países 

da OCDE emitem 9 toneladas anuais per capita, enquanto os países das demais regiões emitem, 

em média, 4 toneladas anuais per capita. Essa quantidade de emissão de CO2 anual per capita 

nos países da OCDE se mantém estável desde 199034. 

No que concerne às emissões dos gases do grupo GEE, os países OCDE atingiram o 

pico no ano de 2007 e, desde então, foram caindo paulatinamente, chegando a diminuir 9%, 

segundo o relatório, e um dos motivos dessa desaceleração foi a crise econômica de 2008. 

Entretanto, essa redução não é suficiente, tendo em vista a alta velocidade das mudanças 

                                                 
33 OCDE. Environment at a glance 2020. Paris: OECD Publishing, 2020. p. 20-21 Disponível em: 

http://www.oecd.org/env/environment-at-a-glance-19964064.htm/. Acesso em: 20 abr. 2020. 
34 Ibid., p. 11. 
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climáticas. O referido relatório aponta o ápice dos níveis de GEE na atmosfera em 2018, 147% 

CO2, 259% CH4 (metano), 123% N2O (óxido nitroso), os maiores níveis desde a época pré-

industrial. Esses índices alarmantes geram mudanças climáticas de longo prazo e impactam 

diretamente o meio ambiente, com aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos e 

desequilíbrio climático, com o aumento de desastres naturais ao redor do globo. Os desastres 

decorrentes do clima têm causado perdas econômicas diretas, e em torno de 77% das perdas 

decorrentes de desastres em geral relacionam-se à tragédia climática, o que, monetizado no 

período de 1998 a 2017, representa prejuízos da ordem de 3 trilhões de dólares e, o mais grave, 

perdas que são suportadas proporcionalmente por países em desenvolvimento e vulneráveis35. 

Além do dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso, vários outros gases têm 

impacto direito nas mudanças climáticas: os clorofluorcarbonetos (CFCs), hidrofluorcarbonetos 

(HCFCs), perfluorcarbonetos (PFCs) e hexafluoretos de enxofre (SF6). Ainda não se pode 

subestimar os efeitos nefastos e diretos do carbono preto particulado fino (PM2.5), que é 

resultante da combustão incompleta de combustíveis fósseis como óleo diesel, querosene, 

biomassa e biocombustíveis, cujas fontes são os veículos automotores, residências, comércios, 

queimadas agrícolas e incêndios florestais. A poluição com carbono preto tem sido bastante 

preocupante na região do Ártico, tendo em vista que tem influenciado a quantidade de radiação 

do Ártico e causado aquecimento da região em um percentual equivalente a duas vezes a taxa 

média global, com o consequente derretimento do gelo36. 

Não se pode desconsiderar também os poluentes que indiretamente contribuem para o 

efeito estufa: os compostos orgânicos voláteis não metânicos (MNVOC), o óxido de nitrogênio 

(NOX), o monóxido de carbono (CO). As reações desses poluentes formam o ozônio 

troposférico (O3), que é um dos gases de efeito estufa37. 

O relatório OCDE aponta que todos esses poluentes estão contribuindo para o aumento 

do aquecimento global, que acelerou a partir de 2018, mesmo nos países membros. Nessa linha, 

o enfrentamento das mudanças climáticas faz parte dos objetivos traçados na Agenda 2030 de 

desenvolvimento sustentável, sob o objetivo 13: “Tomar medidas urgentes para combater as 

mudanças climáticas e seus impactos”38. 

 

                                                 
35 OCDE. Environment at a glance 2020. Paris: OECD Publishing, 2020. p. 20-21 Disponível em: 

http://www.oecd.org/env/environment-at-a-glance-19964064.htm/. Acesso em: 20 abr. 2020. 
36 Ibid., p. 23. 
37 Ibid., p. 11. 
38 PLATAFORMA AGENDA 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/os_ods/. Acesso em: 20 abr. 

2020. 
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1.2 A marca das mudanças bióticas no Antropoceno: biodiversidade em risco 

 

Diana L. Six adverte que um dos fenômenos mais importantes no equilíbrio dos 

ecossistemas são as simbioses ou mutualismo entre formas de vida. A maioria desses 

mutualismos ocorre entre organismos ectotérmicos, ou seja, que não podem regular a 

temperatura do próprio corpo, de modo que são imediatamente afetados pelas mudanças 

climáticas. Explica que o mutualismo ocorre com a mistura de espécies de diferentes origens e 

fisiologias filogenéticas que interagem sob um conjunto de condições. Adverte que o 

aquecimento do planeta tem alterado a distribuição de várias espécies envolvidas em 

mutualismo, com resultados devastadores. Cita o caso dos corais, que devido ao aquecimento 

das águas, estão perdendo simbiontes e tornando-se branqueados39. 

Brittany L. Sulaini, ao tratar do branqueamento dos corais, relata que esses animais 

aquáticos sésseis têm ajudado a construir o ecossistema dos oceanos há mais de duzentos 

milhões de anos, em uma importante relação simbiótica com as algas, que vivem dentro dos 

pólipos de corais, onde produzem seus alimentos pela fotossíntese e compartilham com os 

corais. Essa relação simbiótica funciona muito bem e é benéfica para ambos os organismos, 

uma vez que os recifes estão em águas rasas e transparentes com alta incidência solar e as algas 

produzem alimento suficiente para alimentá-las e aos corais também. Todavia, tem havido uma 

interrupção dessa relação simbiótica, com a expulsão das algas dos pólipos dos corais que, como 

consequência, perdem a cor, tornando-se brancos. O branqueamento em massa dos corais os 

está levando à morte. 

A interrupção da simbiose entre corais e algas é atribuída ao aumento da temperatura da 

água dos oceanos. Sulainis relata que aproximadamente 25% do dióxido de carbono produzido 

pela atividade humana é absorvido pelos oceanos, o que causa uma acidificação da água, com 

a elevação da temperatura, isso não só expulsa as algas dos pólipos, interrompendo o 

mutualismo, como também impacta o desenvolvimento dos corais em sua fase larval. Adverte 

que os corais não têm apresentado capacidade de adaptação às mudanças climáticas, o que pode 

levá-los à extinção40. 

                                                 
39 SIX, Diana. Climate, forests and insects: from Montana whitebark pine to South African euphobia. In: FORESTS 

at risk: climate change and the future of the American West. Aspen, CO: ACES, 2011. p. 10. Disponível em: 
https://islandpress.org/resources/9781610914246_optimized.pdf. Acesso em: 20 abr. 2020. 

40 SULAINIS, Brittany L. Warming oceans cause coral reef bleaching. In: CLARK, Kylienne A.; SHAUL, Travis 
R.; LOWER Brian H. (ed.). Environmental science bites. Columbus, OH: Ohio State University. [s.d.]. p. 25-29. 

Disponível em: https://ohiostate.pressbooks.pub/sciencebites/. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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Outro relato importante sobre o imponderável impacto das mudanças climáticas sobre a 

biosfera é proveniente das pesquisas de Six sobre a ação dos besouros nos pinheiros das 

montanhas dos Estados Unidos. O aumento da temperatura facilitou a proliferação dos besouros 

nos grandes pinheiros das montanhas. Antes, esses besouros não alcançavam essas árvores, pois 

a temperatura mais amena nas altitudes não permitia sua disseminação. Com o aumento da 

temperatura nos últimos anos, os besouros se apoderaram dos grandes pinheiros da montanha 

e, só em Yellowstones, desde os primeiros relatos em 2000, já se perderam pinheiros que 

cobriam milhões de hectares. Esses milhares de árvores foram atacados pelos besouros da casca 

da ambrosia, espécies nativas da região e que não eram nocivas, mas com o aumento de 

temperatura e maior aridez, tiveram um aumento populacional e tornaram-se nocivas às grandes 

árvores da montanha41. 

Ao tratar dos insetos polinizadores na América do Norte, o National Research Council 

analisou a relevância da relação simbiótica entre a população de insetos polinizadores e a flora 

dos Estados Unidos, México e Canadá42. Relata que cerca de três quartos das mais de 240 mil 

espécies de plantas do Planeta dependem de polinizadores naturais, como insetos, morcegos, 

pássaros e outros animais, ressaltando que os polinizadores estão na base de uma cadeia 

produtiva que sustenta o ser humano, pois a maioria das frutas, vegetais e sementes que nos 

fornecem fibras, drogas e combustíveis são polinizadas por animais. O relatório dá especial 

realce ao papel das abelhas na polinização de forragens e fenos que servem de alimentos para 

o gado, que fornece a base proteica da alimentação humana. Entre os vários grupos de 

polinizadores, o relatório aponta para o declínio da abelha apis mellifera, responsável pela 

produção de 90 culturas comerciais. Esse declínio tem sido causado por ácaros resistentes ao 

uso de pesticidas, pela invasão de abelhas africanizadas, além da decadência das abelhas 

domesticadas e manejadas na agricultura comercial. O estudo ainda aponta a diminuição de 

outras espécies de polinizadores selvagens, como abelhas, morcegos e borboletas ameaçados 

de extinção. Entre as causas de declínio desses polinizadores nativos, está a degradação e perda 

dos habitats naturais, bem como a mudança na sincronia fenológica e na distribuição de 

polinizadores e plantas resultante das mudanças climáticas globais, que impedem as interações 

etre flores e polinizadores. Cita como exemplo o caso da interrupção das rotas migratórias dos 

beija-flores, morcegos e borboletas43. 

                                                 
41 SIX, Diana. Climate, forests and insects: from Montana whitebark pine to South African euphobia. In: FORESTS 

at risk: climate change and the future of the American West, cit., p. 11-12. 
42 NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Status of pollinators in North America. Washington, DC: The National 

Academies Press, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.17226/11761. Acesso em: 20 abr. 2020. 
43 Ibid., p. 22. 
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A consequência desse declínio dos polinizadores nativos é a extinção de populações de 

plantas. Há no planeta aproximadamente 250 mil angiospermas catalogadas, que produzem 

flores, frutos comestíveis e sementes, e são a base alimentar da maioria das espécies animais 

terrestres e aquáticas. Além de fornecerem nutrientes para a maioria dos organismos, ainda 

viabilizam estruturas multidimensionais para a espécie humana, que extraem das angiospermas 

seus alimentos, fibras, drogas, combustíveis. A maioria dessas plantas necessita de transferência 

de pólen para sua fertilização, sendo que três quartos das angiospermas do Planeta dependem 

da ação de 200 mil polinizadores animais44. Foi justamente por meio dessa simbiose que as 

angiospermas alcançaram um domínio ecológico, há aproximadamente cem milhões de anos. 

Essa associação mútua com os animais polinizadores garantiu uma movimentação de gametas 

que lhes permitiu uma maior diversidade genética e resistência. Foi a variabilidade genética por 

meio da recombinação associada ao cruzamento que possibilitou a resistência a patógenos 

herbívoros ao longo da evolução45. 

Essa interação entre planta e polinizador, que envolve aproximadamente 400 mil seres 

vivos, é mutuamente benéfica, pois os animais polinizadores são compensados por seu trabalho 

árduo de entregar o pólen com os ricos nutrientes das plantas que os mantêm vivos e fortes. O 

pólen é alimento para as abelhas, borboletas, moscas, pássaros e morcegos. Algumas plantas, 

além de fornecerem o pólen aos seus polinizadores, ainda lhes ofertam resinas, óleos e 

fragrâncias que colaboram para a formação dos feromônios desses animais, garantindo assim 

seus acasalamentos e perpetuação genética46. 

Percebe-se que se trata de uma delicada rede de mutualismo que se tem mantido por 

milhões de anos, mas que está comprometida pelo declínio dos polinizadores. O 

comprometimento da relação de mutualismo existente entre espécies de plantas e abelhas é 

denominado de transtorno de colapso das colônias, ou seja, desde 2009, a população abelhas 

(apis mellifera) apresenta uma constante diminuição. Para vários pesquisadores, esse declínio 

na população das abelhas pode ter como razão o uso indevido de pesticidas, ou mesmo alguns 

tipos de micróbios, como fungos, bactérias e vírus, sendo que esses últimos podem estar 

alterando as abelhas em nível celular, de modo a alterar as cadeias de DNA e RNA, afetando 

sua função cognitiva47. Ainda se aponta como causa da diminuição das abelhas os fatores 

                                                 
44 NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Status of pollinators in North America. Washington, DC: The National 

Academies Press, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.17226/11761. Acesso em: 20 abr. 2020. 
45 Ibid., p. 22. 
46 Ibid., p. 29. 
47 WOOD, Andrew T. The mysterious case of colony collapse disorder. In: CLARK, Kylienne A.; SHAUL, Travis 

R.; LOWER Brian H. (ed.). Environmental science bites. Columbus, OH: Ohio State University, [s.d.]. p. 167-
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ambientais como perda de habitat e mudanças climáticas. O chamado transtorno de colapso das 

colônias é muito relevante, tendo em vista que as abelhas são responsáveis pelo aumento de 

rendimento de 96% das culturas que necessitam de polinização animal e de 75% das culturas 

cuja polinização é feita por insetos48. 

Na hipótese de não mais contar com as abelhas para fazer a polinização das plantas 

silvestres e das culturas cultivadas em lavouras, a indústria alimentícia terá de se valer de meios 

artificiais, o que elevaria os custos dos alimentos, levando a uma situação de grave insegurança 

alimentar global. O Departamento de Agricultura norte-americano (USDA) publicou em 2007 

os resultados de uma pesquisa sobre o transtorno de colapso das colônias, no qual esclarece que 

a apicultura executa a polinização para mais de 90 culturas comerciais cultivadas nos Estados 

Unidos, agregando15 bilhões de dólares anuais ao valor das culturas produzidas naquele país. 

Esse estudo apresenta dados publicados em 2007 pelo Comitê de Polinizadores do Conselho 

Nacional de Pesquisa da Academia Nacional de Ciência norte-americana, relatando as graves 

dificuldades enfrentadas pela apicultura nas últimas décadas. No inverno de 2006 a 2007, houve 

uma perda de 30 a 90% das abelhas. Chamou atenção que 50% dessa perda não guardou relação 

com os já conhecidos ataques de ácaros e parasitas. A causa da morte não foi identificada, e 

assim deram o nome ao fenômeno de transtorno de colapso das colônias49. 

O relatório do comitê criado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para 

cuidar do assunto aponta que o sequenciamento do genoma das abelhas mostra que elas são 

fracas em enzimas desintoxicantes, o que as tornam vulneráveis à intoxicação com pesticidas. 

Além disso, possuem um sistema imunológico débil, de modo que necessitam de interação 

social para protegerem suas colônias de doenças50. 

As pesquisas do Departamento de Agricultura estadunidense demonstram que uma nova 

classe de inseticidas, conhecida como neonicotinóide e usada no sistema de cultivo para 

combater pragas, tem envenenado as abelhas. Um dos derivados desse pesticida, o 

imidacloprida, foi banido da França por afetar a memória de curto prazo das abelhas, 

prejudicando sua navegação de volta para as colmeias51. 

O transtorno de colapso das colônias, dentro do contexto da atual crise ecológica, 

apresenta grande relevância, pois pode representar não só uma ameaça de enfraquecimento da 

                                                 
48 WOOD, Andrew T., The mysterious case of colony collapse disorder, in: Environmental science bites, cit., p. 
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49 CCD STEERING COMMITTEE. Colony Collapse Disorder Action Plan. 20 jun. 2007. p. 6. Disponível em: 
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50 Ibid., p. 7. 
51 Ibid., p. 16. 
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flora, com a extinção de populações de angiospermas, como coloca em risco a própria segurança 

alimentar da espécie humana. O valor global da polinização feita por insetos no período de um 

ano foi calculado em 153 bilhões de euros em 2005. Sem as abelhas para fazer o serviço de 

polinização de plantas silvestres e cultivadas na agricultura, a indústria global de alimentos teria 

de usar meios artificiais de polinização, o que encareceria demais os alimentos, levando a uma 

onda de desabastecimento planetário e à fome52. 

A OCDE, ao tratar da biodiversidade, aponta que os principais fatores que provocam a 

perda da biodiversidade no Planeta são o uso e a mudança da cobertura da Terra, a degradação 

e o superdesenvolvimento de infraestrutura. Relata um aumento de 15% no desenvolvimento 

de infraestrutura na área da OCDE, desde 2000, o que representa uma área construída de 290 

km2 por habitante nos países da OCDE, três vezes a média mundial. Em termos globais, a área 

modificada por infraestrutura, desde 1990, equivale ao território do Reino Unido (244 mil km2). 

Em todo o Planeta, 27% das terras que tinham cobertura de vegetação seminatural foram 

perdidas para outro tipo de vegetação desde 1992, o que representa uma área de 2,3 milhões de 

km2, sendo que os países da OCDE e do G20 são responsáveis por metade dessa perda, que tem 

ocorrido principalmente no Brasil, China, Rússia, Estados Unidos e Indonésia53. 

A OCDE também trata da perda da biodiversidade marinha, apontando uma enorme 

pressão pela pesca ilegal, desenvolvimento costeiro irregular, altas cargas de poluição, 

acidificação dos oceanos, transporte marítimo e poluição causada por combustíveis 

marítimos54. 

Uma das maiores ameaças à biodiversidade marinha é o lixo plástico e os microplásticos 

lançados nos oceanos. Estima que mais de 800 espécies marinhas costeiras estejam sendo 

afetadas por ingestão de plástico, emaranhamento e pesca fantasma. A organização não 

governamental World Animal Protection relata que “redes, linhas e armações de pesca, quando 

perdidas ou descartadas no mar, são hoje uma das maiores ameaças à vida marinha. A cada ano, 

o volume dos materiais de pesca largados nos oceanos chega a 640 mil toneladas. Esses 

materiais ferem, mutilam e chegam até a matar centenas de milhares de animais por dia, o que 

é conhecido como pesca fantasma”55. Ainda segundo, a OCDE, entre os anos de 2012 e 2016, 
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houve um aumento de 26% na quantidade de espécies de mamíferos aquáticos e aves marinhas 

afetadas pela ingestão de serapilheiras marinhas, ou seja, mantas orgânicas resultantes do 

apodrecimento de vegetação56. 

A diminuição drástica da biodiversidade marinha é uma grande ameaça para a 

subsistência humana no Planeta, tendo em vista que 20% da proteína animal consumida em 

todo o mundo é originária do peixe. Além disso, não podemos esquecer da economia resultante 

do turismo nas cidades costeiras ao redor do mundo57. 

Enfim, a biodiversidade ou diversidade biológica, segundo a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, pode ser compreendida como “a variabilidade de organismos vivos de 

todas as fontes, incluindo entre outros ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; isso inclui diversidade dentro da 

espécie, entre espécies e de ecossistemas”58. A preservação da biodiversidade é fundamental 

para o desenvolvimento sustentável, pois é a diversidade biológica que tem fornecido à 

economia humana os recursos biológicos, que abrangem “recursos genéticos, organismos ou 

parte deles, populações ou qualquer outro componente biótico de ecossistema com uso ou valor 

real ou potencial para a humanidade”59. 

A proteção da biodiversidade é urgente, tendo vista ser imprescindível para a 

humanidade, que necessita visceralmente dos recursos biológicos, por isso foi resguardada nos 

objetivos 14 e 15 da Agenda 30 para o Desenvolvimento Sustentável: “Objetivo 14. Conservar 

e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável; Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 

deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”60. 

 

1.3 A marca antropogênica da eutrofização 

 

A eutrofização está comprometendo a saúde de lagos e bacias hidrográficas em todo o 

mundo. Song Toan Pham Phu adverte sobre os riscos da eutrofização causada pela presença de 
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nitrogênio e fósforo proveniente dos resíduos industriais em lagos e rios de países em 

desenvolvimento ao redor do mundo. Esclarece que a eutrofização é um fenômeno natural que 

acontece há milhares de anos, todavia sua velocidade e intensidade foi aumentada nas últimas 

décadas devido à atividade humana. O acúmulo de nitrogênio e fósforo nos lagos e rios 

desencadeia o crescimento descontrolado das algas, o que deteriora a qualidade da água, criando 

zonas hipóxicas com perda de peixes e de seres vivos estacionários que habitam lagos e mares. 

O autor explica que a base bioquímica do processo de eutrofização está na reação fotoquímica 

que aumenta a biomassa do fitoplancton, cuja decomposição causa a destruição dos 

ecossistemas aquáticos61. Isso ocorre porque as algas que morrem são decompostas por 

bactérias, processo que consome o oxigênio diluído na água, necessário para a vida dos peixes 

e outros seres vivos e assim a água se torna hipóxica, criando uma zona morta62. 

Lisa Borre adverte que a proliferação de algas prejudiciais é problema global, tendo em 

vista que as mudanças climáticas tornaram os lagos mais quentes, desencadeando o aumento de 

cianobactérias. Cita como exemplo o Lago Winnipeg, no Canadá, que foi declarado o lago mais 

ameaçado do mundo em 2012, por causa da proliferação de algas tóxicas. Igualmente, o Lago 

Zurique na Suíça e o Lago Taihu na China estão comprometidos pelo aumento desenfreado de 

cianobactérias. 

Relata que um estudo promovido pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados 

Unidos no ano de 2011, sobre o fenômeno da eutrofização nos Grandes Lagos concluiu ser a 

principal causa da proliferação maciça das algas a: 

 

[...] confluência de tendências de longo prazo nas práticas de manejo de nutrientes nas 
fazendas e um clima em mudança, incluindo eventos extremos de precipitação mais 

frequentes [...]. Isso significa que, a menos que algo seja feito para reduzir a entrada 
de nutrientes da agricultura e de outras fontes óbvias ou para interromper as mudanças 
no clima já em andamento, a proliferação de algas prejudiciais provavelmente se 
tornará mais comum no futuro63. 

 

A eutrofização geralmente é causada por cianobactérias, que são as únicas algas de água 

doce conhecidas na atualidade com potencial para produção de toxinas potentes suficientemente 
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perigosas para prejudicar a saúde humana em escala global. Além disso, podem causar danos 

econômicos, que incluem, além da perda de receita oriunda do turismo, a diminuição dos 

valores das propriedades e o aumento dos custos de tratamento da água potável. 

Nos Estados Unidos, a proliferação de algas tóxicas cianobacterianas na água foram 

associadas a doenças e morte de seres humanos e de animais em pelo menos 43 estados. Em 

agosto de 2016, aproximadamente 19 estados receberam orientações do sistema de saúde 

pública daquele país a respeito dos cianoHABs64. 

Outro exemplo dos efeitos deletérios da eutrofização causada pelas altas cargas de 

nitrogênio e fósforo nos rios é o excessivo volume desses nutrientes na Bacia Mississipi-

Atchalafaya, que provoca no Golfo do México uma zona hipóxica, ou seja, uma área em que os 

níveis de oxigênio caem para patamares muito baixos, chegando a menos de 2 ml por l itro de 

água. Essa condição de baixa oxigenação faz com que os peixes abandonem a região e 

representa um alto risco para a vida dos organismos vivos estacionários que vivem nas águas 

profundas do Golfo. Segundo pesquisas do Consórcio Marítimo da Universidade da Louisiana, 

a vazão dos rios Mississippi e Atchafalaya, em maio de 2020, estava 30% acima da média do 

período de 1980 a 2018. Esse aumento de vazão carregou 136.000 toneladas métricas de nitrato 

para o Golfo em maio de 2020, 2% acima da média no período de 1980 a 201865. 

Os problemas ambientais causados pela eutrofização dos lagos também estão entre os 

mais preocupantes na China. O rápido crescimento econômico, a grande urbanização das 

últimas décadas, a crescente demanda por produção de carnes ensejou uma grande liberação de 

nutrientes ricos em nitrogênio e fósforo nos rios chineses, que transportam esses nutrientes para 

os lagos. O Lago Taihu está entre os três maiores da China, localiza-se em uma região muito 

industrializada e desde 1987 vem sofrendo com um agudo e crescente processo de eutrofização. 

Em 2007, a proliferação das algas tóxicas no Lago Taihu chegou a níveis intoleráveis, levando 

à interrupção do fornecimento de água potável para a população de Wuxi. Muitas tentativas de 

limpeza do Lago Taihu já foram feitas, incluindo remoção mecânica de algas, lavagem com 

água do Yangtze, restauração de áreas úmidas, mas nada tem sido eficaz66. Mengru Wang et al. 
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pontuam que a causa da eutrofização é o constante transporte fluvial de nitrogênio e fósforo 

para o lago. Esses nutrientes têm sua origem em fertilizantes sintéticos e orgânicos e nos 

resíduos de esgotos. Só no ano de 2012, foram despejadas 61 mil toneladas de nitrogênio no 

Lago Taihu. Os autores sustentam que apenas o controle externo, a redução do uso de 

fertilizantes na região e o tratamento dos esgotos poderiam reduzir, de fato, a eutrofização no 

Lago Taihu. 

 

1.4 A marca antropogênica da desertificação e seu impacto na segurança alimentar dos 

povos 

 

Lívia Campello assevera que o fenômeno da desertificação não pode ser reduzido 

apenas a um problema metereológico ou ambiental, tendo em vista que se trata de “uma ruptura 

do equilíbrio entre o meio ambiente e o sistema de exploração humana, ocasionada por uma 

crise climática, socioeconômica e ambiental que, por sua vez, desencadeia um novo processo 

de degradação, dificultando ou impedindo a conservação do solo, imprescindível para o 

desenvolvimento sustentável”67. 

Nesse sentido, Haktanir, Karaca e Omar estudaram a desertificação de uma área de 

1.423.232 km2, entre a Ásia, Europa e África, nos territórios da Turquia, Líbano, Síria e Iraque. 

Relatam que o Planeta perde uma área superior a seis milhões de hectares anualmente, em razão 

dos processos de desertificação. Esse é um grave problema para a segurança alimentar do 

Planeta, tendo em vista que, segundo os autores, a área mínima arável necessária para alimentar 

uma pessoa é de 70 m2. Assim, se considerarmos o aumento médio da população de humanos, 

ainda que não se tivesse a perda de terras agricultáveis em razão da desertificação, o Planeta já 

estaria vivendo um aumento do risco de insegurança alimentar nas próximas décadas68. 

Haktanir, Karaca e Omar apontam como fatores agravantes da desertificação na região 

da Bacia do Tigres e Eufrates as limitações climáticas decorrentes do aquecimento global, a 

extensa limpeza de vegetação natural, a perda da biodiversidade, as pastagens excessivas, a 

expansão da agricultura sobre habitats naturais, as técnicas de irrigação inadequadas, a 

salinização do solo, a erosões hídrica e eólica, tudo isso somado ao aumento das populações do 
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Iraque, Síria e Turquia, cujo incremento demográfico pode chegar a 50% em 2025. Pontuam 

que o aquecimento global tem aumentado a tensão nessa área, provocando um aumento da 

evaporação. Essa situação é muito grave na Bacia da Mesopotâmia, uma vez que a região recebe 

apenas 150 a 300 mm de chuva anuais e experimenta uma severa perda de umidade, com 

evaporação de 1.500 a 2.500 mm por ano. Além da escassez hídrica, há as tempestades de areia 

que agravam a erosão do solo. Na Turquia, 73% das terras cultivadas estão propensas a erosão. 

Outro problema grave é a salinização do solo, sendo que no Iraque 61% das terras agrícolas 

estão ameaçadas pela salinidade. Na Turquia, cerca de 109.124 km2 já são desertos e cerca de 

374.441 km2 correm o risco de desertificação. Essas áreas serão desabitadas, tendo em vista 

que as tempestades de areia causam doenças respiratórias, inviabilizam a atividade econômica, 

principalmente a agricultura, pois prejudicam as funções fisiológicas das plantas durante a 

polinização e inflorescência. O custo da degradação do solo na Síria já corresponde a 12% do 

valor do país69. 

Levi J. Cramer ressalta que entre as razões para o conflito na Síria, além da insatisfação 

popular com o regime de Bashar al-Assad, devem ser considerados também os impactos 

negativos das mudanças climáticas no Planeta, que tem castigado bastante aquela região, com 

enormes perdas na produção de alimentos70. 

Cramer relata que, entre 1961 e 1990, houve uma queda na precipitação de 11% no 

inverno e 8% na primavera e, segundo os prognósticos, estima-se que essa diminuição nas 

chuvas se agrave em aproximadamente 22%, entre 2070 e 2099, com um aumento médio anual 

de temperatura de 4ºC. Em algumas regiões da Síria, a situação é muito grave, com decréscimo 

de 50% nas chuvas no período de 2007 a 2008, o que tem comprometido severamente a 

produção de alimentos na região. 

Essa diminuição das chuvas provocou longas secas, contribuiu para o aumento das áreas 

de desertificação e, em contrapartida, houve um aumento da população em 50%, isso levou a 

uma maior pressão por produção agrícola. O cultivo da terra, à mingua de técnicas, tem 

aumentado a erosão hídrica, o que também contribui para a desertificação. 

A escassez na produção agrícola na Síria elevou o preço dos alimentos e causou uma 

fome generalizada. A seca impactou 1,3 milhão de pessoas e 160 aldeias foram abandonadas. 
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Essas pessoas famintas e revoltadas, que migraram para as cidades maiores, principalmente 

para Damasco, foram cooptadas pelos rebeldes, sua insatisfação e sofrimento foram mais um 

fator contra o regime de Assad, e elas engrossaram as fileiras do movimento rebelde. 

Joel Jay Kassiola e Sujian Guo, ao tratar da crise ambiental na China71, dedicam um 

capítulo de sua obra para a questão da desertificação nas terras secas. Os autores ressaltam que 

a degradação das terras rurais nas áreas secas do Leste da China é um problema relevante para 

o Planeta, pois a poeira soprada das áreas secas degradadas afeta não só a China como vários 

países do Leste da Ásia e o lado oeste da América do Norte. 

Essas áreas rurais secas do Norte da China têm precipitação inferior a 380 mm anuais, 

caracterizam-se por uma vegetação rala, formada por pastagens, arbustos secos e desertos e se 

estende por 1/3 do território chinês. Isso significa que na China há 3,32 milhões de km2 de terras 

secas, sendo que 2,64 milhões de km2, ou 79% dessas terras, são afetadas pela desertificação. 

A área de degradação do solo com a desertificação já tomou 27,5% do território chinês, 

ameaçando o sustento de 400 milhões de pessoas. 

Kassiola e Guo relatam que, a partir de 1949, a área anual de desertificação foi 

aumentando de 1.650 km2, entre 1950 a 1970 para 2.100 km2 nos anos de 1980, 2.460 km2 nos 

anos de 1990 e, na virada do século XXI, a desertificação anual subiu para 3.463 km2. 

Em razão desse quadro de desertificação, milhares de pessoas foram privadas de sua 

subsistência, forçando um êxodo das regiões afetadas. Mais de 700.000 pessoas das regiões 

desertificadas da China foram realocadas em outras regiões. 

Para Kassiola e e Guo, a causa predominante do processo de desertificação das terras 

secas da China é a excessiva atividade humana, cultivo inadequado do solo, pastoreio acima do 

suportável pelo solo, coleta descontrolada de lenha, mau uso da água e industrialização 

crescente. Apenas 5,5% da desertificação advém de erosão eólica das areias das dunas. 

 

1.5 A marca antropogênica no “oceano verde” da América do Sul 

 

Antônio Donato Nobre elaborou em 2014 um relatório sobre o papel da Floresta 

Amazônica no sistema climático da Terra, apontando os graves efeitos nocivos do 

desmatamento, bem como as medidas que poderiam ser adotadas para evitar o colapso climático 

resultante do desmatamento descontrolado. 
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Nesse trabalho Nobre pontua que a Floresta Amazônica tem se mantido firme por 

dezenas de milhões de anos, superando eventos naturais, como vulcanismos, glaciações, 

meteoros e cataclismos geofísicos que abalaram o Planeta, contudo, nos últimos 50 anos, assim 

como o guerreiro grego Aquiles, teve o seu ponto vulnerável descoberto e atingido e já 

cambaleia fragilizada: 

 

A flecha do inimigo é a motosserra, o correntão, o fogo, a fumaça, a fuligem e outros 
fatores de origem humana, que surgiram do uso errado, descontrolado e terrível das 
invenções do Antropoceno, a nova era em que a humanidade tornou-se uma força 
geológica capaz de mudar a face do planeta72. 

 

O autor explica como a Floresta Amazônica é importante para a estabilidade climática 

e pluviométrica não só do Brasil como de outros países da América do Sul. Nobre revela no 

relatório que, em uma pesquisa realizada com Adriana Cuartas73, em 2007, usando dados de 

evaporação da floresta coletados nas torres de fluxo do projeto LBA, chegaram a uma 

estimativa da quantidade de água que flui diariamente do solo para a atmosfera por intermédio 

das árvores. O cálculo que fizeram para o total de água transportada pelos xilemas nos troncos 

das árvores do solo para a troposfera, em uma área de 5,5 milhões de km2, que corresponde à 

floresta que cobre a Bacia Amazônica, totaliza incríveis 20 bilhões de toneladas por dia. Essa 

quantidade de água seria de 25 bilhões de toneladas se a floresta ainda existisse em seu estado 

pristino de 1500. O autor compara esse volume de água com o fluxo de 17 bilhões de toneladas 

jorrado diariamente pelo Rio Amazonas no Atlântico, para evidenciar a grandeza do trabalho 

que as árvores prestam ao sistema Terra. Uma única árvore pode bombear mais de mil litros 

por dia. 

Nobre explica que as profundas raízes das árvores retiram a água do solo e a bombeiam 

por 40 e até 60 metros em tubulações nos xilemas dos troncos. Ao chegar nas folhas, essa água 

passa por estruturas laminares, que funcionam como painéis solares químicos que absorvem a 

energia do sol e o toque dos ventos e, então, vaporiza a água na atmosfera. Nesse processo de 

transferência da água do solo para a atmosfera por transpiração ocorre uma absorção de calor 

na superfície, de modo que as plantas interferem nas chuvas, nos ventos e no clima. 

Segundo Nobre, bombear essa colossal quantidade de água para a atmosfera é apenas a 

primeira parte do trabalho necessário para produzir a chuva, tendo em vista que é necessária 
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ainda a nucleação das nuvens sobre a floresta, para gerar a chuva. Explica que nuvens são 

aglomerados de pequenas gotículas que se condensam a partir do vapor, e que para essa 

condensação ocorrer, além das baixas temperaturas, ainda é necessário que exista uma 

superfície sólida ou líquida que atue como uma “semente”, onde haverá deposição das 

moléculas de vapor. Fazem esse papel os aerossóis atmosféricos: partículas de poeira, grãos de 

pólen, sal, fuligem. Ocorre que na troposfera acima da Floresta Amazônica, a concentração 

desses aerossóis é baixíssima. Então, havia um certo mistério em torno de como acontecia a 

nucleação da abundante quantidade de chuvas na região. 

Relata que em uma pesquisa sobre troca de gases realizada no âmbito do projeto LBA, 

cientistas do INPA, USP, Holanda, Alemanha e Itália descobriram os gases que são expelidos 

pelos aromas da floresta, compostos orgânicos voláteis biogênicos, os BVOCs. Esses 

compostos voláteis são espargidos pelas folhas e se espalham pela atmosfera acima da floresta, 

quando se misturam à atmosfera úmida e, sob a radiação solar, oxidam e precipitam, 

constituindo uma finíssima poeira que é a superfície necessária para a formação dos núcleos de 

condensação das generosas chuvas que caem sobre a floresta: 

 

Poeticamente falando, esse é o pó de pirlimpimpim que surge magicamente no ar, 
carregado de vapor, e provoca as chuvas a cântaros das nuvens baixas, os regadores 
do Jardim do Éden. Enquanto os BVOCs estão na forma de gás, dissolvidos no ar, a 
chuva não os lava. Só quando oxidam-se e precipitam-se como aerossóis formando as 
chuvas, é que são lavados. Mas sempre há mais BVOCs esperando para formar mais 

pó de pirlimpimpim para a próxima chuva74. 

 

Esse processo de transpiração e condensação mediado pelas árvores muda a pressão da 

atmosfera e suga a umidade do Oceano Atlântico para o interior do continente. A alta 

condensação do vapor na atmosfera acima da floresta causa uma redução da pressão 

atmosférica, o que funciona como aspirador dos ventos da corrente alísia do oceano, ventos que 

são carregados de umidade e trazem mais chuvas para a Amazônia. Se a floresta continuar 

sendo desmatada, haverá uma redução de evaporação no continente, de modo que a evaporação 

no Oceano Atlântico será maior, o que causará uma reversão do fluxo, os ventos úmidos sairão 

da terra para o mar, processo que será deletério não só para a Região Amazônica, que entrará 

num ciclo de secas com risco de desertificação, como também para a América do Sul. 

Mesmo na época da última grande seca na Amazônia, em 2005, a floresta manteve ativo 

o ritmo de transpiração das árvores, como observa Nobre: “Durante o pico da seca de 2005, as 
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partes mais atingidas da Amazônia foram as que mais ‘verdejaram’, isto é, na zona onde choveu 

menos (conforme registro do satélite TRMM) brotaram mais folhas novas nas copas das árvores 

(conforme foi visto pelo sensor MODIS no satélite Terra)”75. 

Essa resistência das árvores na seca de 2005 ocorreu porque elas acessam, com suas 

raízes profundas, as águas subterrâneas e conseguem bombear pelos xilemas de seus troncos a 

água que mantém a transpiração na superfície, com a condensação de nuvens. Assim, mesmo 

no período de seca, a floresta funcionou como uma “bomba biótica”, fazendo a sucção do ar 

úmido do oceano vizinho. 

Ao tratar da relevância da Floresta Amazônica para a estabilidade climática da América 

do Sul, Nobre frisa que 70% do PIB do continente sul-americano está no quadrilátero 

delimitado por Cuiabá ao norte, São Paulo a leste, Buenos Aires ao sul e a Cordilheira dos 

Andes a oeste. Cita o estudo de José Marengo76 e seus colaboradores sobre a circulação dos 

ventos alísios, que são tragados para a Amazônia carregados da umidade do Atlântico equatorial 

e circulam sobre a Floresta Amazônica até a Cordilheira dos Andes. Essas correntes de ar úmido 

deparam com a barreira de 6 km de altura formada pelos Andes, fazendo uma curva no Acre e 

levando no verão grande quantidade de ar úmido para o quadrilátero mais rico da América do 

Sul. Nobre aponta em seu relatório “que a Amazônia é de fato a cabeceira dos mananciais aéreos 

da maior parte das chuvas na América do Sul”77. 

Assim, de acordo com a teoria da bomba biótica, tendo em vista que a precipitação na 

Amazônia é decorrente da capacidade de transpiração das árvores, a eliminação dessa 

exuberante e milenar vegetação pode levar à cessação total do “bombeamento biótico”, o que 

significa dizer que o ar úmido equatorial não seria mais puxado do oceano para o continente. 

Ao contrário, haveria uma inversão no sentido do fluxo, pois quando a condensação passar a 

ser maior no oceano, haverá sucção do ar úmido do continente, criando uma zona de aridez na 

Região Amazônica e grande impacto no nível de chuvas, que podem ser até cessar totalmente 78. 

                                                 
75 NOBRE, Antônio Donato. O futuro climático da Amazônia: relatório de avaliação científica. São José dos 

Campos, SP: ARA; CCST-INPE; INPA, 2014. p. 17. Disponível em: http://www.ccst.inpe.br/o-futuro-climatico-
da-amazonia-relatorio-de-avaliacao-cientifica-antonio-donato-nobre/. Acesso em: 20 abr. 2020. 

76 MARENGO, José A. et al. Climatology of the low-level jet east of the Andes as derived from the NCEP-NCAR 
reanalysis: characteristics and temporal variability. Journal of Climate, v. 17, n. 12, p. 2.261-2.280, maio 2004, 
apud NOBRE, Antônio Donato. O futuro climático da Amazônia: relatório de avaliação científica. São José dos 
Campos, SP: ARA; CCST-INPE; INPA, 2014. p. 18. Disponível em: http://www.ccst.inpe.br/o-futuro-climatico-
da-amazonia-relatorio-de-avaliacao-cientifica-antonio-donato-nobre/. Acesso em: 20 abr. 2020. 

77 NOBRE, op. Cit., p. 19. 
78 Ibid., p. 21-22. 



54 

 

Segundo os dados do projeto PRODES do INPE, o desmatamento (corte raso) 

acumulado total em 2019 chega a 796.000 km2, ou seja, 19,9%79. Todavia, para analisar com 

maior realismo a devastação da Floresta Amazônica, é importante ter em conta que o sistema 

PRODES só registra o desmatamento por corte raso, não indicando outros aspectos da 

degradação. Nobre cita relatório que documentou pesquisa realizada no âmbito do INPE em 

200880, cujo objeto é a complementariedade dos sistemas operacionais PRODES e DETER. 

Esse estudo ressalta a diferença entre desmatamento, corte raso e áreas em processo de 

desmatamento por degradação florestal progressiva. Explica também que o sistema PRODES 

mede apenas as taxas anuais de corte raso desde 1988. Deve-se compreender por corte raso “o 

processo em que a cobertura florestal é totalmente removida em um curto intervalo de tempo. 

Já o DETER acusa também áreas em processo de desmatamento por degradação florestal 

progressiva e explica que “esse processo na Amazônia envolve, geralmente, o corte seletivo de 

madeira e episódios frequentes de queimada, levando à perda gradual do sistema florestal e de 

suas funções ecológicas. Esse processo não tem sido mapeado pelo PRODES em sua totalidade, 

mas apenas em seu estágio final, quando ocorre a remoção completa da floresta”81. 

Assim, esse dado coletado no projeto PRODES do INPE, que aponta o desmatamento 

(corte raso) acumulado total em 2019 no patamar de 796.000 km2, ou seja, 19,9%, diz respeito 

apenas ao corte raso e não retrata a degradação real82. 

O desmatamento por degradação florestal é progressivo, mais lento e difícil de ser 

detectado por satélite. Ele ocorre da seguinte forma: primeiramente retiram-se as madeiras mais 

nobres, depois a madeira destinada à construção civil, por último são colhidas as árvores leves 

para a produção de compensados e placas. Esse processo pode levar alguns anos, pois a 

exploração é feita por fase, por empresas diferentes especializadas em cada fase. No final retira-

se a vegetação rasteira e deixam-se algumas árvores mais robustas, a exemplo das castanheiras 

e palmeiras sem valor comercial. Esse remanescente dificulta a detecção pelo satélite do 

desmatamento, todavia nessas áreas já foi eliminado aproximadamente “50% do dossel (árvores 

mais altas)”83. Nessa fase já se semeia capim e, depois de um ano, o gado já é colocado na 
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floresta. No segundo ano, o capim é queimado e vem a segunda limpeza, sobrando apenas cerca 

de 10% a 20% do dossel. Remanesce grande quantidade de árvores mortas em pé. No terceiro 

ano, é feita mais uma queimada, que destrói definitivamente a parte da floresta que tentava 

resistir. Todo esse processo de degradação demora aproximadamente três anos e não é detectado 

pelo sistema PRODES. 

Nobre ressalta que um estudo pioneiro sobre degradação encontrou no Estado do Mato 

Grosso, no período de 2007 a 2010, “somente” 7.856 km2 com corte raso, mas outros 32.926 

km2 de florestas degradadas e ainda que nesse: 

 

[...] mesmo período, o INPE mapeou 64.205 km2 de floresta degradada versus 39.026 
km2 de corte raso para a Amazônia brasileira. Usando a proporção entre estas áreas, 

pode-se extrapolar a área de floresta degradada para toda a Amazônia brasileira. Na 
estimativa, até 2013 a área total degradada pode ter alcançado 1.255.100 km2. 
Somando com a área mensurada de corte raso, o impacto cumulativo no bioma pela 
ocupação humana pode ter atingido 2.018.079 km284.  

 

Essa aguda remoção da floresta, seja por corte raso ou por degradação contínua, 

compromete visceralmente o funcionamento da “bomba biótica”, reduzindo sua capacidade de 

importar ar úmido para a região. Além disso, a fumaça e a fuligem prejudicam a nucleação de 

nuvens, pois criam apenas nuvens poluídas e estéreis que não geram chuva85. 

Adverte que estamos próximos do ponto de não retorno, ou seja, daquele da reação em 

cadeia, em que o sistema da floresta em absoluto e incontido desequilíbrio buscará outro estado 

de equilíbrio, a savana e a desertificação. Nobre refere-se a um estudo em que se cogitou a 

hipótese da savanização da Amazônia86 e ainda assevera que: 

 
Segundo esse estudo, haveria dois estados possíveis de equilíbrio para a vegetação na 
Amazônia. Um correspondendo à distribuição atual de vegetação, onde a floresta 
tropical cobre a maior parte da bacia, e outro com a floresta tropical no Leste da 

Amazônia sendo substituída por savana. Com o ressecamento progressivo, a entrada 
de fogo e a modificação em larga escala da floresta, a savana passaria a ser favorecida 
pelo novo equilíbrio climático, em detrimento da floresta. No segundo estado de 
equilíbrio, mesmo áreas remanescentes de florestas não desmatadas desapareceriam 
como tal, virando savanas87. 
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Campos, SP: ARA; CCST-INPE; INPA, 2014. p. 23-24. Disponível em: http://www.ccst.inpe.br/o-futuro-
climatico-da-amazonia-relatorio-de-avaliacao-cientifica-antonio-donato-nobre/. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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Todavia, ainda existe uma hipótese mais aterradora, pois com a completa debilitação da 

“bomba biótica”, poderá haver uma redução de 100% por cento das chuvas na Amazônia, com 

a desertificação e eliminação de qualquer atividade humana na região. Esse quadro caótico 

influenciaria para além da Região Amazônica: 

 
E fora da Amazônia? Como a maior parte da água que irriga o celeiro produtivo no 
quadrilátero da América do Sul meridional procede das florestas da Amazônia, o 

futuro clima do continente poderia secar consideravelmente, no extremo chegando a 
se assemelhar com o presente da Austrália: um imenso deserto interior, cercado em 
um dos lados por franjas de áreas úmidas próximas ao mar88. 

 

Como se vê, a savanização ou desertificação da Amazônia comprometerá a estabilidade 

do clima em grande parte Brasil. Nobre aponta que a chuva que cai no Sudeste, no Sul e no 

Centro-oeste do Brasil, no Paraguai e na Argentina é formada pela “bomba biótica” amazônica. 

Assim, a perda desse tesouro biótico que traz as correntes úmidas para o interior do continente 

trará também a ruína econômica e social para grande parte da América do Sul. 

Esse processo de desintegração dos ecossistemas naturais em proporções cataclísmicas 

chega a sua fase mais crítica com o desencadeamento de uma grande pandemia zoonótica. O  

desequílibrio ecológico colapsou a chamada virosfera, tendo em vista que os vírus estão 

perdendo seus milenares hospedeiros naturais e se aproximam cada vez mais dos dos centros 

urbanos, em um processo perigoso de migração para o corpo humano89. A grande crise 

antropogênica anteriormente descrita, em 2020 atingiu diretamente a humanidade, com a 

incontrolável pandemia da COVID-19, que até o momento em que redigimos este parágrafo, 

12 de junho de 2021, segundo os dados oficiais, já ceifou 3,79 milhões de vidas humanas90. No 

entanto, pesquisa do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME) da Universidade de 

Washington, nos Estados Unidos, aponta subnotificação e sugere que o SARS-CoV-2 já matou 

6,9 milhões de vidas humanas91. 

Assim, a remediação dos danos causados pelo caos do Antropoceno tornou-se uma 

urgência para a salvação da própria espécie humana, e qualquer tentativa nesse sentido deve ter 
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como ponto de partida uma revisão da forma do ser humano conceber o conhecimento, o ser e 

a sua relação com a natureza. 
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2 A MUDANÇA DE PARADIGMA 

 

A noção tradicional de ciência na cultura ocidental surge para satisfazer à necessidade 

humana de saber como as coisas são constituídas, com a finalidade de se atingir um padrão de 

vida sempre mais confortável para o ser humano. Para conhecer a realidade, na qual se funda a 

existência humana, do jeito como ela é, e não da forma como se gostaria que ela fosse, surgiu 

a episteme, como uma compreensão da realidade a partir de dados que ela fornece; diferente, 

portanto, do conceito de doxa, isto é, mera opinião92. 

A episteme pauta-se no exercício da razão, que engendra raciocínios a partir da 

observação do mundo sensível, um saber também crítico, pois deve ser constantemente 

revisado. É nesse sentido que, para Thomas Kuhn, as ciências se baseiam em uma matriz 

disciplinar, que nominou de paradigma, ou seja, uma estrutura compartilhada pelas ciências 

naturais e físicas de uma determinada época93. Suze Piza observa que o conceito de paradigma 

é polissêmico e já era usado antes da obra de Kuhn, mas, por influência desse autor, tornou-se 

conhecido e corrente no discurso epistemológico contemporâneo como o significado de matriz 

disciplinar94. 

Nessa linha, paradigma pode ser compreendido como uma estrutura compartilhada pelos 

praticantes de uma mesma disciplina e “composto por generalizações simbólicas, axiomas, 

definições, leis, valores compartilhados, consenso, modelos e padrões aceitos pela comunidade 

científica, todos os procedimentos e efeitos dos procedimentos que um campo específico num 

dado momento histórico está disposto a aceitar”95. 

Kuhn explica que as chamadas revoluções científicas podem ser compreendidas como 

episódios não cumulativos de desenvolvimento, cujo paradigma mais antigo é substituído, total 

ou parcialmente. Compara isso às revoluções políticas, que ocorrem porque um segmento da 

comunidade política passa a ter o entendimento de que as instituições existentes deixaram de 

atender adequadamente aos problemas. De forma semelhante, as revoluções científicas são 

desencadeadas porque vai se formando um entendimento crescente dentro de um segmento 

específico da comunidade científica de que o paradigma vigente deixou de funcionar 
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adequadamente. Tanto no mundo político, como no científico, a avaliação de mau 

funcionamento do paradigma vigente desencadeia a crise, que é o pré-requisito para a 

revolução96. 

Apesar de existir uma compreensão corrente no sentido de que a teoria de Kuhn sobre 

as revoluções científicas e mudança de paradigma seria restrita às ciências naturais, Suze Piza 

explica que, igualmente a Kuhn, Michel Foucault também defende a ideia de uma possibilidade 

de produção do conhecimento e da verdade a partir da noção do que chamou de “a priori 

concreto ou histórico”97, ou seja, cada saber deve ser avaliado em sua forma de constituição 

pelos próprios critérios de verdade, isto é, as condições do saber do seu campo e de sua época. 

Foucault denomina isso de epistémê, já Kuhn o chama de paradigma ou matriz disciplinar. Piza 

explica que a epistémê de Foucault é “uma espécie de solo epistemológico repleto de discursos 

que servem de referência para a validação de tudo que é considerado em dado momento 

histórico ou em dado modo de vida: um campo delimitado”98. 

Nessa linha, a epistémê de Foucault denota o saber de uma época, o solo em que esse 

saber floresce, os códigos fundamentais de uma cultura que regem as práticas sociais, costumes 

e tradições. Esse conceito de epistémê é fundamental para discernir rupturas entre ideias e a 

teoria para o nascimento de um novo saber. Essa mudança de paradigma de Kuhn, ou mudança 

de epistémê de Foucault, pode ocorrer tanto nas ciências naturais e físicas, como nas ciências 

sociais. 

A crise ambiental descrita no primeiro capítulo é o bastante para levantar a reflexão 

sobre a inadequação do paradigma antropocêntrico e dualista, já descrito, que tem dominado 

todos os ramos do saber, as ciências naturais e sociais. 

De fato, até os nossos dias, o antropocentrismo triunfou como um entendimento de que 

os seres humanos desfrutam de um significado especial, um status privilegiado e central, crença 

que permeia o pensamento cotidiano, norteando uma atitude em relação aos outros animais, em 

relação à natureza e na própria relação com a divindade, pois o ser humano ocidental forjou um 

Deus à sua semelhança. O antropocentrismo na religião corrompeu a própria concepção do 

divino. Spinoza já denunciava essa impostura humana, argumentando que Deus é livre de 
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paixões, nem é afetado por qualquer emoção, alegria ou tristeza99. Ao atribuir a Deus intelecto, 

vontade, alegria e tristeza, o ser humano apenas plasmou um Deus à sua própria imagem. 

O antropocentrismo está profundamente arraigado em todos os ramos do conhecimento. 

A disciplina encarregada do próprio conhecimento, a epistemologia, tem bases 

antropocêntricas. Igualmente, a metafísica (ontologia) e a ética também vicejaram no terreno 

antropocêntrico. 

A epistemologia e a ontologia, mesmo quando tratam da linguagem, são centradas no 

ser humano, pois a única linguagem considerada inteligível é a humana. A ontologia forjada no 

Ocidente assumiu a feição antirrealista e instaurou uma compreensão do mundo a partir da 

mente humana, como se essa mente criasse o próprio mundo pela linguagem. 

Esse solo epistemológico antropocêntrico, em cujas camadas estão as várias 

humanidades que se sucederam no Ocidente desde a instauração da razão humana, como única 

lente pela qual é possível se enxergar o mundo sensível e convertê-lo em conceito, em 

linguagem, tem impactado severamente a natureza, a começar pelo equívoco sobre uma suposta 

inesgotabilidade da energia vital do solo, das águas, da flora e da fauna. 

Os grupos humanos que dominam economicamente o Planeta já causaram danos 

irreversíveis à natureza, decretando a extinção de milhares de espécies de animais e vegetais. 

Todavia, os danos não são menores para a própria espécie humana. A voracidade por 

desenvolvimento econômico e geração de riqueza para beneficiar um pequeno percentual de 

humanos é feita à custa de alterações climáticas que podem comprometer a própria existência 

da humanidade. 

O desequilíbrio ecológico que já compromete a sustentabilidade do Planeta, a dignidade 

e o bem-estar de seus habitantes humanos e não humanos já torna a existência humana 

extremamente penosa em países pobres e em desenvolvimento. Todavia, o aquecimento 

climático, a acidificação dos oceanos, o empobrecimento dos solos, a escassez de chuvas e a 

desertificação tornarão a vida na Terra inóspita para todos os humanos, incluindo o restrito 

clube dos muito ricos. 

O paradigma antropocêntrico, que sustenta as ciências naturais, físicas e sociais não 

apresenta meios reais e eficazes de reversão da crise ambiental para garantir a sustentabilidade 

no Planeta, tendo em vista que a raiz do problema está na essência mesma do antropocentrismo. 

Assim, diante da crise, há algumas décadas, silenciosamente, engendra-se uma “revolução 
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científica”100, que já permeia vários saberes em busca de uma visão mais ampla, que permita 

ver o mundo para além das lentes estreitas do idealismo racional antropocêntrico, pela janela 

da realidade da biosfera onde as condições da vida pulsam. Nesse sentido, Leena Vilkka 

vaticina uma nova iluminação: “O segundo iluminismo deve ser a revolução da natureza. Isso 

deve estender o princípio da igualdade ao mundo não humano”101. 

A pedra angular da mudança paradigmática da visão do ser humano sobre sua relação 

com a natureza está no valor do mundo natural para o ser humano. Para a prevalente visão 

antropocêntrica, a natureza tem apenas um valor instrumental, não passa de um recurso 

econômico útil para os propósitos humanos. Nessa linha, as relações entre o ser humano e a 

natureza são meramente técnicas, industriais, comerciais, recreativas e estéticas. Nos horizontes 

antropocêntricos, o único ser sobre a Terra cujo valor é intrínseco, ou seja, valoroso por si 

mesmo, é o próprio ser humano, visão que está enraizada na ordem simbólica, que foi construída 

ora a partir da revelação do divino, que teria legado ao ser humano sua própria imagem e 

semelhança, ora no logos, como racionalidade e linguagem. 

Todavia, no século XX, vagarosamente, emerge uma nova concepção do valor da 

natureza; pensadores dissonantes do antropocentrismo, que até então era quase inquestionável, 

começam a entender que a natureza possui um valor que lhe é próprio, independentemente de 

sua utilidade para os seres humanos, ou seja, instaura-se um movimento filosófico e ético para 

o reconhecimento de valor intrínseco dos animais, das plantas e dos ecossistemas. 

Leena Vilkka organiza as três correntes que surgem nesse sentido, estabelecendo como 

critério metodológico de distinção entre elas o grau de extensão da abrangência de 

reconhecimento do valor intrínseco dos outros seres não humanos. 

Assim, o zoocentrismo reconhece o valor intrínseco dos animais superiores, ou seja, dos 

vertebrados, seres que são considerados sencientes, capazes de sentirem dor e sofrerem. Essa 

corrente propõe a consideração ética, o bem-estar e os direitos dos animais sencientes102. 

Já o biocentrismo, cuja raiz etimológica é “bio”, vida em grego, postula o respeito pela 

vida, cujo significado não se limita ao aspecto biológico, mas inclui a vida em uma acepção 

mais ampla, no contexto social e ético. O biocentrismo tem como valor o florescimento das 

diversas formas de vida, a biodiversidade, e também as vidas individuais. Essa corrente remonta 
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à teoria vitalista de Bergson, à concepção ética de vida de Albert Schweitzer e à Hipótese de 

Gaia de James Lovelock103. 

Vilkka enumera as principais ideias de reverência ética pela vida, no pensamento 

Schweitzer: 1) a vida é sagrada; 2) todos os seres vivos pertencem um ao outro; 3) a reverência 

pela vida inclui valores reais como simpatia e amor. Essa corrente biocêntrica reconhece o valor 

intrínseco e estende a consideração ética a todo ser que tem vida. Assim, Vilkka explica que o 

bioncentrismo compreende a “a ética sendo estendida à responsabilidade por tudo que tem vida. 

Se considero minha vida um valor intrínseco, entendo que as outras vidas viverão e terão valor 

intrínseco”104. 

Arne Naess e George Session, fundadores da chamada ecologia profunda, são os 

precursores da ética pela vida, tendo em vista que propõem a consideração ética e o bem-estar 

para todas as formas de vida na Terra. Postulam que todas as formas de vida têm valor em si 

mesmas, independentemente de sua utilidade para o ser humano. Já Paul W. Taylor propõe uma 

teoria biocêntrica que se centra no indivíduo vivo. Reconhece valor inerente e consideração 

ética para cada organismo vivo individual105. 

Por fim, o ecocentrismo, cujo precursor é Aldo Leopold, atribui valor intrínseco também 

aos ecossistemas. Funda-se na noção de comunidade biótica e estende consideração ética não 

apenas aos organismos vivos, como animais e plantas, mas à Terra, águas, florestas, rios e 

montanhas106. 

Antes de fazer uma análise mais profunda das correntes filosóficas ecológicas que se 

conjugam para a formação de um novo paradigma não antropocêntrico, é necessário examinar 

os reflexos dessa mudança paradigmática nos vários ramos da ciência e, sobretuto, na ecologia.  

Santos ressalta que o paradigma racional, dualista, antropocêntrico está cedendo lugar à 

emergência de novos modelos científicos, que se estruturaram a partir da teoria dos sistemas. 

Cita como exemplos de emergências no horizonte epistemológico do século XXI a nova aliança 

de Illya Prigogine, também chamada de metamorfose da ciência, a nova física de Fritjof Capra, 

a sociobiologia de Konrad Lorenz, todas essas novas tendências que postulam o fim da 

dicotomia entre ciências naturais e ciências sociais107. 
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Cirne-Lima, ao tratar dos temas da causalidade e da auto-organização, observa que a 

teoria dos sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, nascida na seara da biologia em 1945, irradiou-

se para vários ramos da ciência, tornando-se uma teoria geral de todas as ciências. A teoria dos 

sistemas tornou-se o ventre criativo da cibernética de Norbert Wiener, da ecologia de Uexküll 

e Weiszaäcker, da neurofisiologia do conhecimento de Maturana e Varella, da psicologia de 

Buckley, da medicina e da psiquiatria de Gray, Duhl e Rizzo, da química de Prigogine, da física 

de Lee Smolin e, por fim, da sociologia e do direito de Niklas Luhmann108. 

A teoria dos sistemas, nascida na biologia, foi a mola propulsora da mudança no 

paradigma epistemológico consolidado na modernidade e continuará influindo no pensamento 

humano nos séculos vindouros, a ponto de o físico Lee Smolin identificar nela uma teoria 

unificadora, que concilia a mecânica quântica com a teoria da relatividade109. Para Cirne-Lima, 

essa teoria geral universalíssima, que permeia as ciências naturais, também reverbera na 

filosofia, possibilitando o desenvolvimento de um sistema ético geral que alberga a questão 

ecológica. 

Cirne-Lima identifica na essência da teoria dos sistemas de Bertalanffy, que inaugurou 

o conceito científico de auto-organização, a antiga teoria monista dos filósofos neoplatônicos: 

Plotino, Nicolas Cusanus, Espinosa, Goethe, Schelling e Hegel. Assim, a grande revolução 

científica trazida pelo conceito de sistemas auto-organizadores seria uma continuação orgânica 

do monismo pré-aristotélico, que foi desenvolvido pelos neoplatônicos a partir da ideia de causa 

sui, ou seja, de autocausação. Ao investigar tal possibilidade, Cirne-Lima verifica que 

Bertalanffy, dedica sua obra Teoria geral dos sistemas, a Nicolas Cusanus e Goethe, 

reconhecidamente neoplatônicos, de modo que essa nota de gratidão reforça a hipótese da 

colaboração da concepção monista neoplatônica de imanência e causa sui110, ou seja, 

autocausação na formulação do conceito de auto-organização sistemática de Bertalanffy. A 

                                                 
108 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Causalidade e auto-organização. In: LUFT, Eduardo; CIRNE-LIMA, 

Carlos Roberto Velho. Ideia e movimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. p. 153. 
109 Ibid., p. 153. 
110 “A expressão causa sui parece ter sido introduzida na literatura filosófica medieval por meio de traduções 

latinas de Alfarabi. Indicou-se também que ela foi usada pela primeira vez no sec. XII. Causa sui foi usada por 
São Tomás, Suárez e muitos autores escolásticos, assim como por Descartes e sobretudo por Spinoza. 
Originariamente, causa sui não se referia a Deus (Deus era antes o princípio sui). Causa sui podia se aplicar ao 
homem enquanto homem livre, indicando-se com isso que ele se determinava a si mesmo livremente. Dizia-se, 
contudo, que nada é causa sui, pois todo ente é enquanto tem uma origem distinta de si mesmo, ou seja, é 

causado. Deus foi apresentado como causa sui por Descartes em sua prova (que Kant denominou ontológica) da 
existência de Deus. Spinoza começou sua ética com a definição do conceito de causa sui: ‘Por causa de si mesmo 
entendo aquilo cuja essência envolve a existência, isto é, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão 
existindo’. Pode se dizer que em Descartes e Spinoza se dá uma definição positiva de causa sui, ao contrário da 
definição escolástica medieval, que era antes negativa, visto que afirmava que um ente é causa sui quando não 
tem causa exterior (exterior ao ente considerado).” (FERRATER MORA, José, Dicionário de filosofia. 2 ed. São 

Paulo: Loyola, 2004, v. 1, p. 432). 



64 

 

partir desse ponto, o filósofo brasileiro Cirne-Lima desenvolve a teoria de uma ética geral, 

construída nas bases do monismo neoplatônico, que resgata o conceito de autocausação e o 

concilia com a ideia de contingência e livre-arbítrio, que será examinada nos tópicos 

posteriores, como o fundamento de uma ética aplicada ecológica reconciliadora do ser humano 

com a natureza111. 

A emergência desses modelos científicos gestados pela teoria dos sistemas, 

corroborados pela revisão do próprio paradigma antropocêntrico, assim como pela chamada 

virada ontológica proposta na antropologia pelo perspectivismo de Viveiros de Castro, pela 

metateoria das quatro ontologias de Philipe Descola112, abre caminho para novos horizontes 

ontológicos e, sobretudo, para uma nova ética, que venha privilegiar a valorização do mundo 

real, da vida em sua plenitude e do ser humano como membro de uma comunidade terrena 

ecologicamente equilibrada. 

Hans Jonas, que também é adepto do monismo filosófico, observa que a possibilidade 

de consideração de um valor em si e de direitos próprios para a biosfera já não poderia mais 

soar absurdo, mas essa mudança: 

 

[...] requereria alterações substanciais nos fundamentos da ética. Isso significaria 
procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-humanas, isto é, 
ampliar o reconhecimento de “fins em si” para além da esfera do humano e incluir o 
cuidado com estes no conceito de bem humano. Nenhuma ética anterior (além da 
religião) nos preparou para um papel de fiel depositário – e a visão científica de 

natureza, menos ainda113. 

 

Jonas continua sua explanação sobre as ameaças da técnica e da ação humana sobre o 

mundo vital, cujas reivindicações silenciosas deveríamos atender como uma exigência 

obrigatória sancionada pelas próprias leis naturais. Mas ressalta que a adoção dessa postura traz 

implicação teórica que “nos impeliria a estender a reflexão sobre as alterações mencionadas e 

avançar além da doutrina do agir, ou seja, da ética, até a doutrina do existir, ou seja, da 

metafísica, na qual afinal toda ética deve estar fundada”114. 

                                                 
111 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho, Causalidade e auto-organização. In: LUFT, Eduardo; CIRNE-LIMA, 

Carlos Roberto Velho, Ideia e movimento, cit., p. 154-155. 
112 O projeto intelectual de Philipe Descola parte do estudo da humanização do mundo animal e vegetal pelos 

povos autóctones rumo à ampliação conceitual da natureza, como um continuum, que integra os seres humanos, 
os animais e plantas (A ANTROPOLOGIA da natureza de Philippe Descola. Entrevista de Philippe Descola para 
Andrea Daher. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/topoi/v14n27/1518-3319-topoi-14-27-00495.pdf. 
Acesso em: 05 abr. 2021). 

113 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica. Tradução: 
Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 41. 

114 Ibid., p. 42. 
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Partindo-se dessa reflexão de Jonas, no sentido de que anteriormente à doutrina do agir, 

isto é, da ética, deve-se perquirir sobre o fundamento último de tudo o que há, a doutrina do 

existir, a metafísica ou ontologia, este trabalho adota como premissa o entendimento de que a 

mudança do paradigma jurídico em que se funda a relação do ser humano com a natureza deve 

ter seu ponto de partida no próprio pensamento humano sobre a existência, sobre o acesso ao 

“ser” e às condições da vida, para, em um segundo momento, avançar sobre a ética e, por último, 

abrir novos horizontes na esfera do direito. 

 

2.1 A busca de um novo paradigma ontológico da vida como ponto de partida para a 

superação da crise ambiental 

 

Tendo em vista que este trabalho parte da premissa de que a reversão da crise ambiental 

passa pela revisão jurídica da relação do ser humano com a natureza, e considerando ainda que 

se adota como base teórica a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale115, cujo sentido 

último está na consideração da relevância da relação entre fato e valor para a constituição 

normativa nos horizontes da cultura; considera-se necessário examinar as novas ontologias para 

embasar a relação do ser humano com a natureza, para se construir uma nova ética 

fundamentadora das normas jurídicas que disciplinam a relação do ser humano com a natureza. 

Hans Jonas observa que o ser humano, em suas primeiras tentativas de interpretar a 

natureza das coisas, enxergava a vida em toda parte e em si mesmo. A existência era permeada 

por uma alma, que estava em tudo, isso é chamado de animismo ou panvitalismo, ou seja, o 

mundo é um ser vivo, a vida e o ser estão sempre em uma relação coextensiva116. O antropólogo 

Philippe Descola, em seu trabalho etnográfico sobre o povo Achuar, consolidou a sua teoria 

sobre o animismo117 com base na cosmovisão desse povo, para o qual, os animais, as plantas e 

outros seres se veem como gente, com alma humana. Essa atribuição de subjetividade, ou seja, 

alma ou consciência às plantas, animais, fenômenos meterológicos e objetos é o que se chama 

de animismo. 

Essa visão animista ou panvitalista persiste entre alguns povos originários. Neste ponto, 

é oportuno fazer uma breve digressão, para contar uma história ilustrativa do que venha ser o 

                                                 
115 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. 
116 JONAS, Hans. O princípio vida: fundamentos para uma biologia filosófica. Petrópolis: Vozes, 2004. O título 

dessa obra, na versão original em alemão, era Organismus und Freiheit e, no idioma inglês, The phenomenon of 
life: toward a philosophical biology. 

117 SZTUTMAN, Renato. Natureza e cultura, versão americanista: um sobrevoo. Ponto.Urbe: Revista do Núcleo 
de Antropologia Urbana da USP, São Paulo, v. 3, n. 4, 2009. Disponível em: 

https://journals.openedition.org/pontourbe/1468?lang=en. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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animismo na mundividência do povo krahô, habitante do Estado do Tocantins, no Brasil. Trata-

se da história da machadinha Kàjre. Entre os krahôs existe um elemento de harmonização da 

comunidade, a machadinha Kàjre que, nos anos quarenta, foi levada pelo antropólogo Harald 

Schultz para São Paulo e incorporada ao acervo do Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo (USP), onde permaneceu por aproximadamente quarenta anos. Todavia, em 1986, os 

krahôs descobriram que a Kàjre, que consideravam desaparecida, estava no referido museu. 

Então, rumaram em comitiva para São Paulo, onde permaneceram por mais de noventa dias, 

em negociação com a reitoria da USP, para que a machadinha lhes fosse devolvida118. 

Para os krahôs, Kàjre, a machadinha, é um ser sagrado mitológico, um ser cantante, 

usada nos rituais de passagem. Di Felice e Pereira relatam que foram até a Aldeia Pedra Branca, 

onde está a Kàjre, ocasião em que Martinho, membro do povo krahôs, falou-lhes sobre o 

significado dela para o seu povo. Relatou-lhes que há muitos anos havia um caçador de nome 

Hartant, que um dia saiu para caçar com outros indígenas e depois de uma jornada de insucesso, 

pararam na mata para descansar, quando então ouviram um cantado. Os indígenas perguntaram 

a Hartant de onde estava vindo aquele canto, e ele explicou-lhes que era Kàjre, a machadinha, 

que estava com o seu dono e por isso cantava. Hartant foi até o dono e pediu-lhe a machadinha. 

Esse lhes disse que havia duas machadinhas, uma era macho, a outra, fêmea. Hartant deveria 

escolher uma delas, e escolheu a machadinha macho. Antes de partir, Hartant aprendeu todas 

as canções para continuar cantando com a sua machadinha. 

Como se vê, para o povo krahô, a vida permeia tudo, até um ente que, para a 

racionalidade ocidental, é um mero objeto, para eles é um ser com uma alma. Houve uma época 

em que os ancestrais da cultura ocidental também eram animistas. Todavia, posteriormente, a 

matéria passou a ser compreendida como uma “não vida”, tendo em vista que a essência que 

lhe dava forma e vida só existia no intelecto do agente. Com o avanço das ciências naturais na 

modernidade, o ser humano foi se distanciando da ontologia da vida e se aprofundando na 

“ontologia da morte”119. A metodologia científica, com base na análise e medição, define um 

padrão de cognoscibilidade mais treinado para lidar com a matéria morta do que com a vida, 

pois as coisas vivas não se sujeitam a uma análise matemática precisa, tanto que o corpo humano 

só passa a ser inteligível pelo estudo do cadáver120. A partir da consolidação da modernidade, 

                                                 
118 DI FELICE, Massimo; PEREIRA, Eliete S. Formas comunicativas do habitar indígena: a digitalização da 

floresta e o net-ativismo nativo no Brasil. In: DI FELICE, Massimo; PEREIRA, Eliete S. (org.). Redes e 
ecologias comunicativas indígenas: as contribuições dos povos originários à teoria da comunicação. São Paulo: 
Paulus, 2017. p. 41-58. 

119 JONAS, Hans. O princípio vida: fundamentos para uma biologia filosófica. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 22. 
120 Ibid., p. 21. 
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a forma como os ocidentais passaram a acessar o mundo é predominantemente materialista, o 

mundo é matéria e uma matéria morta e vazia, visão que levou a humanidade à incompreensão 

da vida. 

Enrique Leff adverte que para pensar uma solução para a atual crise ambiental, não basta 

apenas mensurar a dinâmica das mudanças climáticas e seus efeitos, é preciso entender de que 

forma os modos de compreensão da vida e do conhecimento têm mobilizado as ações humana 

que induzem a aceleração dos processos de entropia, ou seja, a busca de uma solução para a 

crise ambiental começa por pensar o próprio pensamento e a forma de acesso ao “ser” e à 

vida121. 

Leff coloca a ontologia consagrada no Ocidente como a causa última e a origem da crise 

ambiental, da violência praticada contra a natureza e propõe um novo pensar das condições da 

vida. Não se trata de um pensar construído apenas a partir das verdades oferecidas pelas ciências 

físicas, tampouco pela verdade revelada pela redução fenomenológica; o autor lança o desafio 

da desconstrução e ressignificação de uma constelação de conceitos, noções sobre a vida, cujos 

sentidos têm sido encobertos. De fato, muitos conceitos engendrados na modernidade já 

nasceram encobertos por um idealismo exacerbado, solipsista e descolado da realidade, ou pela 

ontologia da matéria, pelas reduções científicas e suas aplicações tecnológicas122. 

Leff propõe a busca de uma nova ontologia para investigar aquilo que precede o “ser”, 

isto é, a própria vida, que sustenta o “ser”123. Nesse mister, retorna ao pensamento pré-

ontológico de Heráclito e elege, como seu companheiro de viagem ao obscuro filósofo de Éfeso, 

Martin Heidegger, o grande intérprete de Heráclito que, nos anos quarenta do século XX, 

mergulhou nos fragmentos de Heráclito, em busca da doutrina do logos para resgatar a plenitude 

do “ser” 124. Leff usa os corrimões deixados pelo filósofo da Floresta Negra para descer às 

profundezas da doutrina do logos pré-ontológico, mas em busca daquilo que precede o próprio 

“ser”: a vida125. 

Para ressignificar a relação do ser humano com a natureza na ética e no direito, antes é 

imprescindível a compreensão das graves implicações da história da metafísica ocidental com 

a crise ambiental, da forma como Leff a apresenta, como uma crise da própria compreensão das 

                                                 
121 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 

p. 42. 
122 Ibid., p. 49. 
123 Ibid., p. 59. 
124 HEIDEGGER, Martin. Heraclitus: the inception of occidental thinking and logic: Heraclitus’s doctrine of the 

logos. Tradução: Julia Goesser Assaiante; S. Montegomery Ewegen. New York: Bloomsbury Academic, 2018. 
E-book. 

125 LEFF, op. cit., p. 429. 
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condições da vida. Assim, torna-se necessário examinar e refletir sobre o pensamento pré-

ontológico de Heráclito de Éfeso, tendo em vista que esse pensador construiu uma doutrina do 

ser e da vida antes da instituição do dualismo e do antropocenteismo. Leff faz esse trabalho 

arqueológico com as ferramentas deixadas pela ontologia existencial do “ser” de Heidegger, 

mas seu objetivo é dar um passo além de Heidegger, no sentido de encontrar em Heráclito a 

ponta do fio condutor para a reconstrução de uma ontologia da vida e assim reverter a crise 

ambiental antropogênica126. 

A partir do pensamento filosófico de Martin Heidegger, Leff adverte que a alienação da 

metafísica na modernidade não causou apenas um esquecimento do “ser”; mas produziu, 

sobretudo, uma incompreensão a respeito das condições da vida na Terra. Esse alheamento 

sobre a vida, a biosfera, foi instaurado com o próprio surgimento da linguagem, que outorgou 

pelo logos, pela racionalidade, o nosso mundo simbólico conceitual. Foi no momento em que 

o ser humano teve a necessidade nomear os entes e o próprio mundo, que surgiu a reflexão 

sobre o “ser”. Ao dizer “é” daquilo que se apresenta e estabelecer uma diferenciação entre o 

“ser” (aquilo que é) e o “ente” (o que se apresenta), a chamada razão humana, o logos, que 

também vem a ser denominado de ego ou de cogito, codificou a ordem humana simbólica como 

a única imagem possível do mundo127. 

Nessa codificação da ordem simbólica pela linguagem, o ser humano arvorou-se em 

definir a natureza como simples matéria, colocando-a em uma posição ancilar, com mero valor 

instrumental, um recurso inesgotável para o atendimento de seu desejo de poder. Essa visão 

ontológica refletiu na ética e, consequentemente no direito. 

Nesse mesmo sentido Di Felice assevera que: 

 

O alfabeto fonético, a linguagem escrita e boa parte do pensamento racional ocidental 
contribuíram para a edificação de uma arquitetura do pensamento que criara os 

pressupostos da catástrofe ambiental contemporânea, difundindo uma concepção 
antropocêntrica que tornou impossível, com pouquíssimas exceções, pensar o mundo 

para além do homem128. 

 

Em outras palavras, o ser humano deu uma significação para a realidade de acordo com 

sua racionalidade, forjou uma projeção do mundo real constituída por sua linguagem e dentro 

                                                 
126 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 

p. 51. 
127 Ibid., p. 434. 
128 DI FELICE, Massimo. Atopias, redes digitais e a crise das formas do habitar do ocidente. In: DI FELICE, 

Massimo; PEREIRA, Eliete S. (org.). Redes e ecologias comunicativas indígenas: as contribuições dos povos 

originários à teoria da comunicação. São Paulo: Paulus, 2017. p. 24. 
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dessa ordem simbólica organizou o conhecimento, a sociedade com suas regras éticas, políticas, 

sociais e econômicas. Todavia, essa visão de mundo apreendida pela racionalidade já nasceu 

deformada pela sua vontade de poder, de domínio sobre o mundo natural. Esse arremedo do 

real foi formalizado pela gramática da linguagem e foi elevado ao status de epistemologia, 

metafísica, ética, estética, ciência natural, política e ciência jurídica. 

Esse mundo conceitual, teorético e representativo, constituído pelo logos, apartado do 

mundo real e deformado pelo desejo de poder, foi sendo criado pela linguagem das várias 

humanidades sobrepostas, que forjaram nossa mundividência. Na cultura hebraica, a linguagem 

criadora se legitimou na revelação de um Deus uno, que criou o próprio mundo e o legou a uma 

única espécie arbitrariamente eleita como herdeira e continuadora de sua criação, tendo em vista 

que essa espécie fora criada de acordo com a imagem do próprio Criador. Já a cultura grega 

instituiu o mundo simbólico, ou seja, conceitual, legitimando-o em uma excelsa racionalidade 

privativa do ser humano, dissociada do mundo natural, e entronizou o homem como o mestre 

de todos os outros seres, o legítimo intérprete da verdade pela filosofia aristotélica, que o 

colocou no ápice da grande cadeia do ser. 

Mas será que esse mundo simbólico, conceitual, que instituímos pela linguagem − seja 

legitimado na revelação, seja legitimado na razão − corresponde ao mundo real, ao verdadeiro 

“ser” e à própria vida, que sustenta o “ser”? 

Leff aponta um descompasso abissal entre o mundo real e o mundo conceitual instituído 

pelo logos, e atribui esse distanciamento ao alheamento da metafisica e das ciências em relação 

à vida, ao fato de a racionalidade científica ter sido configurada na ordem objetiva de uma 

técnica guiada apenas por uma vontade humana de apropriação destrutiva da natureza, que ao 

longo da modernidade tem interferido de forma tão intensa no mundo real, a ponto de ser 

considerado como elemento de alteração da própria estrutura geológica e climática do Planeta, 

desencadeando o atual caos antropogênico, que ora denominamos Antropoceno129. 

Nessa linha, Leff adverte que o grande desafio do ser humano é fazer uma revisão crítica 

do próprio pensamento, não só para reencontrar a verdade do “ser”, como propunha 

Heidegger130, mas para forjar outro começo, um novo paradigma que supere a própria 

metafísica que está na base de nossa cultura, para decifrar e repensar uma ontologia da vida, 

que “reative a potência da natureza, a partir da consideração dos princípios da termodinâmica, 

                                                 
129 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 

p. 454. 
130 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradução: Márcia Sá Cavalcante. 10. ed. Petrópolis, RJ; Bragança Paulista, 

SP: Vozes; Editora Universitária São Francisco, 2015. 
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da ecologia da vida e das ontologias existenciais dos povos originários que foram 

desconsiderados na construção do pensamento ocidental”131. 

Esse convite de Leff à consideração das ontologias existenciais dos povos originários 

dialoga com a crítica que Boaventura de Sousa Santos faz da “razão indolente que está 

subjacente, em suas várias formas, ao conhecimento hegemônico, filosófico e científico 

produzido no ocidente nos últimos duzentos anos”132. Santos, ao discorrer sobre essa razão 

preguiçosa, observa que ela se manifesta de quatro formas diferentes: 1) a razão impotente, que 

não é exercida porque pensa que não há nada que possa fazer; 2) a razão arrogante, cujo defeito 

está em não sentir necessidade de se exercitar porque se vê incondicionalmente livre; 3) a razão 

metonímica, cujo defeito é considerar a única razão possível e, assim, reivindicar-se como a 

única forma de racionalidade, de modo que não se preocupa em conhecer outras formas de 

racionalidade; 4) por fim, a razão proléptica, que não tende a pensar o futuro, pois julga que 

sabe tudo sobre ele e o concebe como uma constante melhora linear, automática e infinita. 

De todas essas manifestações da “razão indolente”, destaca-se no presente ponto as 

formas metonímicas e proléptica, tendo em vista que essas formas da “razão indolente”, 

forjadas na consolidação do Estado liberal na Europa e nos Estados Unidos, com as revoluções 

industriais e o desenvolvimento do capitalismo, passaram a organizar, presidir e monopolizar 

os debates filosóficos e epistemológicos dos últimos duzentos anos, deslegitimando todos os 

outros saberes ou formas de acesso ao “ser” pensados pelos povos originários do Hemisfério 

Sul133. 

Esse descolamento da razão ocidental da realidade existencial das ontologias e 

epistemologias dos povos do Sul, denunciado por Boaventura de Sousa Santos, dialoga com o 

discurso de Enrique Leff, quando pontua sobre a necessidade de se reconstruir uma nova 

ontologia, na qual a ordem simbólica da linguagem considere “as forças neguentrópicas da vida 

nas quais se encarnam os imaginários, os hábitos e as práticas desses povos, dos seus modos de 

existência que reconduzem os fluxos da matéria e energias na Terra, onde se rearticula o sentido 

da vida”134. 

Após fazer uma incursão na filosofia de Heráclito de Éfeso para entender como o 

homem grego pré-metafísico concebia a natureza e se relacionava com ela, este trabalho fará 

                                                 
131 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 

p. 56. 
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uma breve incursão no pensamento andino pré-hispânico e no “perspectivismo ameríndio”135, 

para verificar o que há de comum entre essas cosmologias e o pensamento grego antes do Platão 

dualista e de Aristóteles. Assim, nesse encontro ou cruzar de caminhos cosmológicos, quiçá 

vislumbrar um horizonte ontológico que acene para a reconciliação do logos e do mito, do ser 

humano e da natureza. 

 

2.2 Um retorno à natureza e ao logos em Heráclito de Éfeso em busca do fogo da vida 

 

Leff propõe como caminho para a superação da crise ambiental a investigação e a 

reflexão sobre a diferença entre natureza e razão, a partir do pensamento seminal de Heráclito, 

na meditação de Heidegger em busca da verdade do “ser”, para se chegar a uma perspectiva da 

verdade, do real da vida e do seu aspecto significativo. O primeiro passo nesse caminho de 

retorno à gênese do pensamento metafísico grego começa com as seguintes perguntas: onde 

está a verdade do ser? Onde está a verdade da vida? Esse poder diferenciador e emergente está 

na razão, como linguagem ou conhecimento humano, ou está na própria natureza? 

Para Leff, a verdade do ser e da vida, esse poder diferenciador de tudo que existe não 

está na psique humana, na racionalidade; trata-se de um poder diferenciador que emerge da 

própria natureza, que engendra a realidade da vida. Em outras palavras, a potencialidade do 

“ser” e da vida emerge da natureza, em sua existência real, e não da compreensão humana, 

baseada em uma ordem simbólica conceitual outorgada arbitrariamente pela linguagem. 

Só é possível compreender o desencadeamento dos eventos metafísicos que culminaram 

na crise ambiental ao se examinar essa crise levando em conta o esquecimento e a 

incompreensão das condições originárias da vida e seus efeitos sobre a degradação e a morte 

entrópica do Planeta. Para tal empresa, não basta apenas reconhecer o descompasso entre a 

razão e a natureza, decorrente da disjunção do simbólico teorético com o mundo natural, mas 

necessita-se pensar os graves problemas do Antropoceno decorrentes dessa desconexão, 

desconstruindo “a mentira que se aninhou na razão, que perverteu e interrompeu a possibilidade 

de uma técnica fundada na natureza, inspirada na forma como a vida se organiza na facticidade 

da própria vida”136. 

                                                 
135 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 2. n. 2, p. 115-144, out. 1996. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200005. Acesso em: 20 abr. 
2020. 

136 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 
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Em busca de uma ontologia da vida, Leff parte do conceito de faticidade da vida de 

Heidegger, que pretendia superar tanto o modo de acesso à experiência do idealismo 

transcendental de Kant, como também o modo científico e materialista de conhecimento da vida 

que se constituiu no século XIX com o empirismo. Observa que a compreensão da vida, no 

pensamento de Heidegger, deriva diretamente da fenomenologia de seu mestre Edmund 

Husserl, que intentou superar o modelo representativo cartesiano e da ciência de Galileu para 

encontrar na intencionalidade do sujeito a via mais autêntica da apreensão das coisas mesmas. 

Todavia, Heidegger enveredou por outros horizontes, pois reconstruiu uma fundamentação 

ontológica diferente da perspectiva fenomenológica hursseliana e, assim, abriu seu próprio 

caminho, delineando as primeiras categorias de sua ontologia fundamental. Nessa fase inicial, 

surgem suas reflexões sobre a faticidade da vida, a gênese do dasein. Mas o que é a facticidade 

da vida na ontologia fundamental de Heidegger e por que Leff vai perscrutá-la na tentativa de 

encontrar uma ontologia da vida?137 

Na tradição filosófica, o termo “facticidade” foi cunhado por Fichte, como esclarece 

Theodore Kisiel: 

 
[...] ele não estava se referindo a fato empírico ou a uma coleção deles, mas ao “fato” 
central da tradição do pensamento moderno, que tem como ponto de partida a famosa 

regressão de Descartes ao “fato do eu penso”, entendido como limite irredutível da 
reflexão por trás da qual não se pode questionar138. 

 

Kisiel explica que o fato do eu penso cartesiano tornou-se o terreno sobre o qual toda a 

filosofia moderna se assentou. O “fato do eu penso” é ponto de partida inquestionável, que vai 

ser tomado como verdade pelos filósofos modernos. Então, transformou-se em uma 

contingência do próprio pensar da filosofia moderna, e é nesse sentido que deve ser entendida 

a expressão “facticidade” na filosofia moderna139. 

Ferrater Mora explica que o sentido de fato para Heidegger é diferente do sentido 

corrente atribuído ao termo, é um fato no sentido “existenciário”, ou seja, facticidade:  

 

Heidegger distingue a facticidade dos fatos em sentido “normal” e “natural” e a 

facticidade do Dasein [...] A facticidade é uma dimensão do Dasein enquanto “está-
no-mundo”, e é o “fato” de estar arremessado entre as coisas e as situações [...]. Desse 
modo, por exemplo, sem a facticidade, a consciência poderia escolher suas 
vinculações com o mundo de tal modo que “eu poderia determinar nascer burguês  ou 

                                                 
137 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 

p. 173-193. 
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Abingdon, UK: Routledge, 2014. p. 37. 
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como sendo operário”. Em outras palavras, o que chamamos de “fato” determina o 
modo pelo qual estarei no mundo, mas não pode determinar meu ser140. 

 

Leff observa que quando Heidegger fala da “faticidade da vida”, essa vida aí referida 

ainda não é a vida em si, a vida natural, mas uma vida factual, um mero recurso conceitual, que 

está na base de sua ontologia do “ser”, que pretende desconstruir os entendimentos metafísicos 

das entidades, que eram apregoados pelos filósofos anteriores: 

 

A hermenêutica da facticidade da vida que intenta Heidegger não indaga o Ser da Vida 
como uma ordem pré-ontológica da vida real, da ordem termodinâmica de onde 
emerge a trama do ecossistema que sustenta a vida humana, mas a ordem dos 

significados transitivos e intransitivos do verbo viver141. 

 

A facticidade da vida em Heidegger ainda é restrita à ordem da linguagem e não tem o 

propósito de tangenciar a vida em sua concretude; portanto, em que pese ter avançado para 

superar o alheamento do “ser” característico do empirismo científico materialista e do idealismo 

transcendental, ainda se limita a tratar o “ser” apenas no plano da linguagem, um “ser” que 

habita a ordem simbólica, que não toca a biosfera, onde se sustenta a dimensão biológica do ser 

humano, que o irmana com todos os outros seres. 

Apesar de Heidegger intentar a busca pelo significado fundamental do “ser”, que foi 

esquecido pela ontologia anterior, que se deteve na superficialidade do “ente”, Leff observa que 

o “ser” de Heidegger ainda é descolado das condições da vida real. De fato, a grande 

preocupação de Heidegger era dar um passo além das ciências, que se preocupam apenas com 

os entes, com os seus conceitos formais, mas ignoram o “ser” das entidades, em seu sentido 

mais profundo, originário, ou seja, “ser” enquanto tal; todavia, Heidegger não toca o ser 

orgânico, biológico, sua metafisica é alheada do corpo e do mundo orgânico. Para Jonas, 

Heidegger não logrou superar a tradição dualista142. 

Assim, diante da insuficiência do idealismo transcendental e da ontologia existencialista 

do “ser” de Hiedegger143 em pensar a própria vida em sua dimensão orgânica, Leff indaga: 

“Poderia haver um acesso fenomenológico à verdade da vida, sobre o real da vida, sobre a 

                                                 
140 FERRATER MORA, José, Dicionário de filosofia, 2 ed. São Paulo: Loyola, 2004, v 2, p. 1.001. 
141 LEFF, Enrique. El fuego de la vida: Heidegger ante la cuestión ambiental. México, DF: Siglo Veintiuno, 2018, 

p. 195. 
142 JONAS, Hans; HANNUM, Hunter; HANNUM, Hildegarde. Philosophy at the end of the century: a survey of 

its past and future. Social Research, Baltimore, MA, The Johns Hopkins University Press, v. 61, No. 4, p. 820-
821, Winter 1994. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/40971061. Acesso em: 12 fev. 2020. 
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SP: Vozes; Editora Universitária São Francisco, 2015, p. 98-99. 
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constituição do metabolismo e sustentabilidade da vida advinda da ordem e da desordem 

cósmica?”144 

Com o escopo de responder a essa indagação, Leff retorna à Grécia pré-metafisica de 

Heráclito, e o faz ainda pelos corrimões construídos pelo filósofo da Floresta Negra, e talvez aí 

esteja o grande legado de Heidegger para o nosso tempo marcado pela crise antropogênica: a 

sua interpretação arqueológica do pensamento de Heráclito antes da instituição da visão 

cosmológica instituída pela racionalidade da ontologia platônica e aristotélica. 

Leff esclarece que Heidegger distinguiu dois significados para as duas maneiras de 

manifestação da natureza: 1) φµσις ὄντα 2) Tέχνή ὄντα. O segundo significado é a forma de ser 

da natureza vista apenas como recurso natural a ser usado pela razão, pela técnica. Já o primeiro 

significado tem um sentido mais amplo e originário, é o sentido pré-ontológico da natureza, 

antes da interferência humana, ou seja, antes de ser tangida pelo pensamento, pelos primeiros 

princípios da gramática da linguagem e pela própria mão do ser humano. Nesse sentido, 

Heidegger a apresenta como a φµσις (physis), compara seu desvelamento com a abertura do 

cofre do céu, das estrelas, do oceano e da Terra, uma presença poderosa e ambivalente que, 

apesar de ameaçar o ser humano pela força indomável de sua potência emergencial, o protege, 

o alimenta, o sustenta e o apoia. Essa natureza é indomável e prevalece por sua própria vontade, 

independentemente da vontade do ser humano145. 

Leff busca em Heráclito a origem dessa natureza pré-ontológica acima descrita, φµσις. 

Para o filósofo de Éfeso, essa natureza, a physis, é incriada e não foi plasmada por um demiurgo, 

como relata Platão no Timeu; e, tampouco, criada pelo Deus abraâmico da revelação. Ela 

simplesmente existe como um fogo eterno, assim relatado por Heráclito: “Este Κόσμος146 é 

sempre o mesmo através de tudo, e nem um deus nem um ser humano o criou, pelo contrário, 

este φµσις147 sempre foi, sempre é e sempre será um fogo eternamente incandescente, 

queimando e extinguindo de acordo com sua medida”148. 

Leff considera que no pensamento de Heráclito estão as respostas, não só para as 

diferenças ontológicas entre o “ser” e o “ente”, como pensou Heidegger, mas também para 

explicar como houve a disjunção entre o mundo real da natureza, φµσις, e o mundo simbólico 

teorético criado pela λόγος, a razão, com os respectivos desdobramentos dessa dicotomia 
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originária que conduziu a humanidade à ontologia da técnica, na qual a natureza passou a ser 

vista de forma objetiva, apenas como matéria em movimento, mero recurso natural gerido pela 

racionalidade econômica149. 

Essa objetivação da natureza pela racionalidade da ordem técnica, “interferiu não só no 

significado da vida humana, no direito dos povos originários de viverem de acordo com suas 

próprias ontologias, suas visões de mundo, ainda interferiu no metabolismo da biosfera 

planetária”150. 

A natureza, em sua concepção pré-ontológica, na aurora do pensamento ocidental, 

vislumbrada na filosofia de Heráclito, emerge como o fogo da vida: 

 
[...] não se trata de um ente iluminado por uma luz externa, a razão humana; ao 
contrário, a physis exsurge como a própria Luz. Nessa visão, a φµσις não só gera a 

densidade dos entes que são desvelados pela luz e impulsionados pelo poder 
emergente, como carrega em si a Luz, o fogo da vida151. 

 

Se Heidegger vai beber na fonte de Heráclito para fundamentar uma ontologia do “ser” 

pela compreeensão do desvelamento da natureza, φµσις, à razão humana, Leff quer mais que 

uma ontologia do “ser”, ele busca aquilo que precede e sustenta o “ser”:  

 
Nesse sentido, φµσις não é apenas uma categoria ontológica, uma maneira de entender 
o ser daquilo que emerge da presença enquanto mantém sua essência oculta, mas um 
“modo de produção” de entidades caracterizadas por seu poder de emergência, que é 
mantido escondido da compreensão. É nesse sentido que a φµσις nomeia, em sua 
formal original, uma “ontologia da vida”, um modo primordial de entender o modo 

de ser da vida e o modo de pensar a vida152. 

 

O que Heráclito chama de natureza, a ciência moderna chama de autopoiese ou 

complexidade emergente. A natureza é o poder emergente de todas as entidades da ordem da 

matéria e da organização da vida. Nesse sentido, a natureza é a maneira de pensar na ontologia 

da vida, o sustentar da vida, o potencial neguentrópico e a resiliência da vida no declínio da 

biosfera pela intervenção da técnica153. 

A partir do momento que o ser humano encontrou um signo para nominar essa força 

emergencial viva, contingente e criativa, como φµσις, physis, natureza, já ocorreu uma 

intervenção da razão humana; essa foi a primeira apropriação do homem sobre a força 

emergencial da natureza, e daí a necessidade encarecida por Leff de recuperar e compreender 
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o que Heráclito entendia por φµσις154. Isso só pode ser depreendido daquilo que restou dos 

fragmentos do seu pensar, desvelados pela lente de um arqueológo da linguagem, Martin 

Heidegger. Trata-se de fazer uma incursão arqueológica nos meandros do signo φµσις, para 

encontrar o seu significado e significação antes da metafísica, que constituiu a ordem simbólica, 

o mundo das formas, a linguagem, que Heidegger veio a considerar como a casa do ser 155; 

porém não seria mais apropriado considerá-la o cerco da vida? 

A vida como potência gerativa foi aprisionada na linguagem em várias camadas 

sobrepostas pelas humanidades que se sucederam, desde a instituição da chamada ordem 

simbólica conceitual. O trabalho proposto por Leff é retirar cuidadosamente cada uma dessas 

camadas teoréticas que aprisionam a vida, até chegar ao que Heráclito nominou de φµσις, essa 

força emergencial autocausal que, séculos depois, veio a ser vislumbrada por Karl Ludwig von 

Bertalanffy em sua teoria dos sistemas156. 

Leff adverte que “a questão ambiental pede desconstruir a primeira intuição da vida no 

pensamento da φµσις”157. Mas a verdade é que não é possível compreender o significado e a 

significação de φµσις para Heráclito. Os fragmentos de seus textos apresentam os signos, que 

codificam o que pensou Heráclito, mas a sua compreensão do signo φµσις sempre será uma 

construção interpretativa mediada por seus intérpretes, que apenas fazem suposições. Foi isso 

que fez Heidegger. Portanto, é a partir de sua interpretação que Leff busca o significado 

originário do signo φµσις para construir a sua própria interpretação da natureza, compreendida 

como φµσις, physis, por Heráclito, para, assim, reconstruir uma ontologia da vida mais próxima 

do mundo real, da realidade da biosfera, de seus processos de autopoiese. 

Para Heidegger, o signo φµσις, physis, é a palavra fundamental na origem do 

pensamento metafísico e significa o perpétuo emergente158. Essa interpretação demonstra que 

o significado do conceito originário de natureza, φµσις, em Heráclito é muito mais que a 

concepção moderna de natureza como um ente objetivado, ou seja, mero recurso natural. A 

natureza, φµσις, nos fragmentos do texto heraclitiano pode ser compreendida como a eterna 

emergência da vida que, apesar da intervenção da razão e da técnica, subsiste como uma 

expressão genuína do mundo real, da biosfera, como força criativa e autopoiética. 
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Heidegger também perscruta a doutrina do logos em Heráclito, desentranhando a origem 

do signo λόγος, razão, apontando a existência de uma dupla lógica para esse signo: a) a 

compreensão do modo de ser da natureza, φµσις, em sua emergência; b) o modo de pensar a 

maneira pela qual a natureza, φµσις, emerge e é testemunhada pelo ser humano. 

Essa dupla lógica se estende à diferença entre o que emerge do real, da physis, φµσις, e 

o que é produzido humanamente, ou seja, o que emerge da τέχνη (técnica) que, para Heidegger, 

significa a produção humana, trazer uma forma, algo que estava oculto, a descoberta159. 

Nessa concepção, a natureza, φµσις, refere-se àquilo que exsurge da força emergencial, 

do caos do universo e do real da vida, algo que não pertence ao que é propriamente humano. Já 

a técnica, τέχνη, na concepção originária de Heráclito, é a produção humana a partir da potência 

da natureza. Mas essa natureza ainda não é objetivada, como ocorrerá no desdobramento da 

história da técnica na modernidade160. 

Heidegger desvenda no pensamento de Heráclito a organização entre os modos de 

referência da razão e da natureza. Leff considera que ali está a pista deixada pelo surgimento 

do conhecimento lógico, das ciências físicas, e assim os primeiros rastros da forma como a 

racionalidade humana começou a pensar a natureza e a impactá-la. O pensamento metafísico, 

aquele em que os sentidos da razão e natureza foram forjados, determinou os modos de 

intervenção humana na vida. Esse é o começo de uma linha para se entender de que forma, em 

que grau e em que sentido, o conhecimento humano, instaurado e desenvolvido dentro de uma 
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ordem simbólica da linguagem, influiu ao longo de milênios no poder de neguentropia161 da 

natureza como força emergente ou no aceleramento artificial de sua entropia162. 

Leff chama a atenção para o fato de o saber humano, na transformação metafísica da 

técnica no regime da racionalidade da ciência moderna, para a apropriação técnica e econômica 

da natureza, ter orientado, mobilizado e impactado diretamente o mundo real. Nesse sentido, 

pontua que a razão não é apenas o modo humano de apreender e coletar informações sobre o 

que emerge da natureza, mas também a forma de produzir a partir da potência vital da própria 

natureza, uma forma de produzir orientada pelos significados atribuídos pela própria 

racionalidade aos saberes lógicos, éticos e técnicos163. 

O alheamento das reais condições da vida pela metafísica, pelas ciências físicas e pela 

ética impossibilitou que o ser humano formulasse uma técnica coerente com a natureza, 

inspirada na maneira como a vida se organiza. Na concepção originária de Heráclito, a técnica, 

τέχνη, é uma espécie de saber que orienta a produção humana a partir da natureza, mas não de 

uma natureza objetificada, típica da técnica moderna164. 

Diante do fracasso ecológico decorrente da disjunção entre o mundo real, ou seja, a 

biosfera e a ordem simbólica conceitual, Leff propõe uma nova ontologia da vida, que leve em 

consideração as leis da termodinâmica, os processos entrópicos e neguentrópicos da biosfera. 

Nessa senda, nos tópicos subsequentes, este trabalho fará uma breve reflexão sobre outras 

possibilidades ontológicas, construídas fora do modelo dualista, e sua contribuição para a 

reversão da crise ambiental antropogênica. 

 

                                                 
161 Para entender o significado de neguentropia, primeiramente é necessário compreender entropia. Segundo Odum 

e Barrett, a energia deve ser compreendida como a capacidade de executar trabalho. Assim, o comportamento 
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segunda lei da termodinâmica, ou seja, lei da entropia, segundo a qual “nenhum processo envolvendo 
transformação de energia irá ocorrer espontaneamente, a menos que haja uma degradação de energia de uma 
forma concentrada para uma forma dispersa. Por exemplo, o calor em um objeto quente tenderá, 

espontaneamente, a se dispersar nos arredores mais frios”. Assim, a entropia pode ser compreendida como a 
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ecossistemas, e a própria ecosfera, apresentam como característica termodinâmica essencial: “[...] podem criar e 
manter um estado elevado de ordem interna ou uma condição de baixa entropia (uma baixa quantidade de 
desordem).” (ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. Tradução: Pégasus Sistemas 

e Soluções. São Paulo: Cengage, 2020. p. 78). Já o termo neguentropia é usado por Léon Brillouin para se referir 
a entropia negativa, ou seja, a redução da entropia e da perda de energia (BRILLOUIN, Léon. Scientific 
uncertainty and information. New York. Academic Press, 1964. p. 14). 
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2.3 A doutrina não escrita de Platão e a ontologia da vida na dialética evolutiva de Cirne -

Lima 

 

A proposta de Enrique Leff no sentido de se buscar uma nova ontologia da vida dialoga 

perfeitamente com o sistema filosófico proposto por Cirne-Lima, que tem por base teórica a 

ontologia monista contida na chamada doutrina não escrita de Platão, da qual desabrochou o 

neoplatonismo de Plotino, Proclo e Aurélio, Agostinho, Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel e 

Teilhard de Chardin, corrente filosófica que no Brasil foi perfilhada por Cirne-Lima. O 

monismo platônico dissecado por Cirne-Lima165 repousa no conceito de imanência da natureza, 

logo, poderia ter forjado outro destino para a biosfera, por possibilitar a consideração de seus 

processos entrópicos e neguentrópicos como força emergente da vida. 

Cirne-Lima explica que, apesar de aparentemente Platão ser dualista, tendo em vista a 

dicotomia mundo das coisas e mundo das ideias que permeia todo seu sistema filosófico, há 

uma corrente filosófica no sentido de que Platão, em verdade, fora monista. Cirne-Lima defende 

o sistema filosófico monista de Platão, valendo-se de argumentos internos que são identificados 

no próprio diálogo “Sofista”166. 

Pontua que no diálogo “Sofista”, Platão ensina que as ideias são organizadas em uma 

estrutura piramidal. No cume da pirâmide estão postas, em dois pares, as ideias supremas: 1) 

mesmice – alteridade; 2) repouso − movimento. Essas ideias supremas estão subordinadas a um 

único primeiro princípio do qual tudo decorre, que tudo explica e ao qual tudo volta. Então, 

diante dessa premissa estabelecida por Platão no diálogo “Sofista”, Cirne-Lima questiona como 

se poderia encaixar esse trecho do diálogo em uma visão supostamente dualista. Argumenta 

que a força unificadora desse ser, esse uno, ao qual as ideias supremas estão sujeitas, elimina 

qualquer possibilidade de dualismo167. 

Cirne-Lima esclarece que a corrente do platonismo monista que se desenvolveu na 

Escola de Tübingen168 colacionou os testemunhos do sistema filosófico platônico monista que 

                                                 
165 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Dialética para principiantes. Porto Alegre: Escritos Editora, 2017, p. 

32-35. 
166 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Platão: o uno e o múltiplo. In: FELTES, Heloísa Pedroso de Moraes; 

ZILLES, Urbano (org.). Filosofia: diálogo de horizontes: festschrift em homenagem a Jayme Paviani. Caxias do 
Sul; Porto Alegre: EDUCS; EDIPUCRS, 2001. p. 47. 

167 Ibid., p. p. 48. 
168 “A que ficou conhecida nos estudos platônicos como Escola de Tübingen surgiu e se consolidou a partir das 

pesquisas iniciadas em meados do século XX por Hans Krämer e Konrad Gaiser e continuadas por Thomas A. 
Szlezák, na Universidade de Tübingen, aos quais se juntaram pesquisadores do Centro di Ricerche di Metafisica 
da Universidade Católica de Milão, fundado por Giovanni Reale, que, a partir dos anos 1980, deram uma 
contribuição tão significativa ao desenvolvimento e à divulgação dessas pesquisas a ponto de justificar a 

designação de Escola Platônica de Tübingen-Milão. No âmbito dessa escola, tornou-se usual falar de 
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consta da chamada doutrina não escrita, uma doutrina esotérica de Platão, que teria sido passada 

oralmente apenas a um grupo mais restrito de iniciados. O principal testemunho da doutrina na 

escrita de Platão tem origem em um texto de seu discípulo Aristóteles, que por várias vezes se 

reportou a ela e a criticou. 

Mesquita observa que a validade dos diálogos escritos não diminui a relevância do 

“ensino não-escrito, senão que é dela devedora”. Platão deixou escrita a prescrição do que se 

deve fazer, mas a efetivação, a concreção desse fazer foi realizada na própria oralidade dos 

diálogos não escritos: “O a-fazer, que para Platão constitui o essencial e, a limite, o único 

desígnio do filosofar, não se faz apenas na escrita ou escrevendo. Faz-se fazendo e esse fazer 

escapa por essência à escrita”169. 

Na chamada doutrina não escrita, o sistema filosófico platônico se organiza a partir de 

dois princípios: o princípio da unidade e o princípio da multiplicidade. Cirne-Lima observa que 

o uno e o múltiplo é o tema central da metafísica de Platão. Embora, os dualistas interpretem 

esses dois princípios como antagônicos, para a corrente monista, da qual Plotino, Proclo e Hegel 

são seguidores, os princípios da unidade e da multiplicidade se entrelaçam, como explica Cirne-

Lima, “se imbricam dialeticamente, constituindo um único grande Princípio. Penso, em resumo, 

que o Princípio da Unidade é a tese e o Princípio da Multiplicidade é a antítese e que a síntese 

de ambos se faz através do chamo de Princípio da Coerência”170. 

Mais à frente, será examinado o mencionado princípio da coerência de Cirne-Lima, 

quando se enfrentar a questão referente à ética geral, que antecede à proposta de ética aplicada 

                                                 
‘paradigmas hermenêuticos’, que se teriam sucedido na história das interpretações de Platão. Segundo Giovanni 
Reale que criou esta terminologia adotada pela escola, teria havido na história da interpretação de Platão três 
paradigmas hermenêuticos, além daquele que nasceu com o próprio Platão e foi consagrado pelos seus discípulos 

diretos na antiga Academia, a saber: o paradigma médio e neoplatônico, que predominou por cerca de um milênio 
e meio, a partir do século III d.C.; o paradigma formulado por Schleiermacher na Introdução da sua imponente 
tradução da obra platônica realizada entre 1804 e 1828; e, finalmente, o paradigma da Escola de Tübingen-Milão. 
O paradigma proposto pela Escola de Tübingen-Milão, em contraste com o paradigma schleiermacheriano, 
caracteriza-se por trazer novamente à tona a necessidade de recorrer ao ensinamento oral de Platão para 
compreender adequadamente, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista doutrinal, o conjunto dos 

seus escritos. Segundo este paradigma, os escritos platônicos não são autárquicos, isto é, não podem ser 
compreendidos só a partir deles mesmos, nem na sua totalidade nem em parte; deles não se depreende uma 
unidade, uma vez que esta se encontra subjacente a eles, na medida em que foi confiada à oralidade dialética, de 
modo que a chave para o acesso à totalidade do pensamento de Platão deve ser buscada na tradição indireta, que 
nos transmite as doutrinas não escritas.” (PERINE, Marcelo. O Filebo de Platão e as doutrinas não escritas. 
Educação e Filosofia, Uberlândia, EDUFU, v. 25, n. 49, p. 153-154, jan./jun. 2011 Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/13340/7630. Acesso em: 26 abr. 2021. 
169 MESQUITA, Antônio Pedro. Doutrinas não-escritas. In: CORNELLI, Gabriele; LOPES, Rodolfo (org.). 

Platão. São Paulo; Coimbra: Paulus; Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018. p. 70. Disponível em: 
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/44236/1/Platao.pdf. Acesso em: 04 mar. 2021. 

170 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho, Platão: o uno e o múltiplo. In: FELTES, Heloísa Pedroso de Moraes; 
ZILLES, Urbano (org.), Filosofia: diálogo de horizontes: festschrift em homenagem a Jayme Paviani, Caxias do 

Sul; Porto Alegre: EDUCS; EDIPUCRS, 2001. p. 49. 
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à ecologia. Neste ponto, interessa delinear uma ontologia, a partir dos contornos do monismo 

neoplatônico, que considera a vida imanente em todos os seres, tendo em vista ser essa mais 

adequada para a formulação de uma ética aplicada à ecologia, que reconheça o valor intrínseco 

dos seres não humanos, com o consequente reposicionamento desses seres em outra categoria 

jurídica, diversa das coisas. 

O sistema platônico monista vai ser assimilado e desenvolvido pelos chamados 

neoplatônicos, alguns dos quais vão trabalhar a síntese dos princípios do uno e da 

multiplicidade, em uma “grande síntese dialética”, ou seja, o jogo dos opostos; outros vão 

trabalhar a ideia de desdobramento de tudo que existe a partir do uno. Ainda haverá a corrente 

que trabalhará tanto com a síntese dialética, método triádico, como com o desdobramento do 

uno, em cuja corrente estão Plotino, Proclo, Nicolaus Cusanus e Hegel171. 

A relevância da síntese monista dialética ou desdobramento do uno reverbera na forma 

de explicar a própria vida. O sistema neoplatônico postula que todas as coisas conduzem a um 

primeiro princípio que tudo rege, e desse primeiro princípio descende tudo que está no mundo 

sensível, todos os seres. Esse primeiro princípio, na ontologia e na lógica do sistema monista 

neoplatônico, é chamado de o ovo original. Desse ovo original, princípio da unidade, 

desdobrou-se tudo que existe, toda variedade e pluralidade de seres e coisas, ou seja, o princípio 

da multiplicidade. Então, o Universo estava contido no ovo inicial, o primeiro princípio. Ele 

saiu desse uno, desdobrando-se em toda sua beleza, variedade e complexidade, o que revela o 

princípio da multiplicidade172. 

Nessa linha, no monismo platônico da doutrina não escrita, que foi desenvolvido pelo 

neoplatonismo, o “ser” é a síntese de dois pares opostos que regem a arquitetura do Universo, 

como preleciona Cirne-Lima: 

 

O Ser, sintético, é o Uno, que é tudo e dentro do qual se desdobram os polos opostos. 
Dentro do Ser polarizam o repouso e o movimento, mesmice e alteridade. O Ser é 

síntese, é a grande síntese. E este Ser não é apenas o Ser que é Uno e que é o Todo, 
Hen kai Pan, ele é o bem. A Doutrina Não Escrita foi compilada por seus alunos sob 
a forma de um diálogo sobre o bem Peri tou Agathou. Este diálogo nunca foi escrito 
por Platão pessoalmente, foi lançado ao pergaminho por seus alunos. É mérito da 
Escola de Tübingen, em nosso século, continuada pela Escola de Milão, ter dado 
ênfase à doutrina esotérica e ter reconstruído em suas linhas gerais o teor da obra 

central de Platão, a mais central de todas. Pois é por ela que se entende o que os 
diálogos insinuam, mas não dizem com clareza, é dela que deriva toda tradição 
Neoplatônica: o processo triádico e a ideia de evolução Universal173. 

                                                 
171 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. A explicação do mundo. In: ULMANN, Reinholdo Aloysio (org.). 

Consecratio mundi: festschrift em homenagem a Urbano Zilles. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. p. 295. 
172 Ibid., p. 296. 
173 Ibid., p. 296. 
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Ao contrário do dualismo, que fundamenta os pensamentos aristotélico, escolástico de 

Tomás de Aquino e dos modernos, e que instaurou as dicotomias forma/matéria, sujeito/objeto 

e natureza/cultura, Cirne-Lima ressalta que o sistema monista neoplatônico apresenta uma 

lógica em que todo o Universo resulta de um processo de evolução, no qual todas as coisas e 

seres emanam de uma mesma fonte criadora. Essa doutrina vai explicar a teoria da evolução de 

Darwin. Além disso, “com a inclusão ontológica de todas as coisas no ovo inicial, também está 

sendo afirmada a inclusão lógica de todas as coisas no primeiro princípio”174. Assim, a tarefa 

da filosofia é deduzir todas as coisas a partir do primeiro princípio, que é autocausado. 

Nessa linha, o sistema filosófico monista neoplatônico estabelece um diálogo com a 

biologia, não só com a teoria da evolução, mas também com a teoria geral dos sistemas, o que 

permite formular uma ontologia da própria vida. Compreendendo-se a vida de uma forma 

sistêmica, isto é, inter-relacionada, ensina Cirne-Lima: 

 
A vida é um organismo, o qual é o nome que damos à harmonia hierárquica das 
relações existentes entre as diversas partes que constituem um ser vivo. Para além das 
leis da Física e da Química, há que se pensar algo mais, a saber, a organização, aquilo 

que ordena as relações entre as partes. E como por definição, o ser vivo é aquilo que 
se reproduz, para compreender a vida, temos que considerar como estrutura central 
aquela forma de organização que reproduz a si mesma, ou seja, que organiza a si 
mesma, que é, em si, auto-organização175. 

 

O sistema filosófico monista neoplatônico foi defendido na teologia escolástica por 

Agostinho Aurélio, posteriormente suplantado pelo dualismo aristotélico de Tomás de Aquino, 

que reverberou na modernidade racionalista, no empirismo e mesmo no transcendentalismo 

kantiano. Na teologia, os últimos grandes monistas foram Spinoza e Teilhard de Chardin, ambos 

sustentando a imanência de Deus, o uno, na natureza, o que a retira da mera posição de criatura 

a serviço da espécie humana. Entretanto, Spinoza foi duramente acusado de panteísmo pelos 

clérigos hebraicos que lhe eram contemporâneos176. As vozes monistas da imanência divina na 

força emergente da vida foram silenciadas e acabou triunfando um Deus, que embora 

transcendente, é bastante antropomorfo, uma vez que delegou a exploração da natureza criada 

e objetivada ao ser humano, que se tornou o maior antagonista da vida. 

Cirne-Lima, em sua obra “Dialética para principiantes”, retorna ao monismo, para 

tratar da evolução pela lente da dialética, e faz uma proposta de reconciliação da ordem 

                                                 
174 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho, Platão: o uno e o múltiplo. In: FELTES, Heloísa Pedroso de Moraes; 

ZILLES, Urbano (org.), Filosofia: diálogo de horizontes: festschrift em homenagem a Jayme Paviani, Caxias do 
Sul; Porto Alegre: EDUCS; EDIPUCRS, 2001, p. 65. 

175 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho, Causalidade e auto-organização. In: LUFT, Eduardo; CIRNE-LIMA, 
Carlos Roberto Velho, Ideia e movimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. p. 159. 

176 CIRNE-LIMA, op. cit., p. 65. 
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simbólica conceitual e o mundo real, para superar a dissociação denunciada por Enrique Leff, 

que está na origem do alheamento da natureza e que nos enredou para o abismo da crise 

antropogênica. 

O projeto de sistema filosófico sustentado por Cirne-Lima é forjado na filosofia 

neoplatônica e, portanto, tem três partes: a lógica, a natureza e o espírito. Essa tríade é regida e 

unificada por um primeiro grande princípio, que está na raiz de todo falar e pensar, o princípio 

da não contradição, estatuído por Aristóteles, princípio fundamental que inaugura a ordem 

simbólica ocidental e contém, na proposta dialética de Cirne-Lima, três princípios: o princípio 

da identidade, o princípio da diferença e o princípio da coerência. 

A filosofia da natureza, para Cirne-Lima, também é regida pelos mesmos princípios que 

regem a lógica (linguagem) e o espírito (autoconsciência humana). Os princípios da identidade, 

da diferença e da coerência, desdobrados do princípio da não contradição, que está na raiz de 

todo o pensar e o falar, perpassam a lógica, a natureza e o espírito, reunificando a harmonia 

quebrada pelo dualismo analítico. 

Essa síntese unificadora na lógica, na natureza e no espírito pelo princípio da coerência 

proposta por Cirne-Lima abre uma porta para a inclusão da natureza na comunidade ética como 

um ser com valor intrínseco, e não um mero instrumento, de modo que se apresenta como uma 

ontologia adequada para embasar uma ética ecológica aplicada, e por isso será retomada com 

maior profundidade no tópico destinado à ética. 

 

2.4 O monismo integral de Hans Jonas 

 

A ética da responsabilidade de Hans Jonas tem sido uma das teorias mais evocadas nas 

últimas décadas quando o tema é a crise ecológica; menos se discute, todavia, a riquíssima 

ontologia jonasiana que fundamenta a ética da responsabilidade. Como o próprio Jonas adverte, 

a ética não prescinde da metafisica, e então neste tópico em que se analisa as ontologias 

possíveis para uma nova ética ecológica, é um imperativo metodológico dedicar um subtópico 

ao exame da ontologia biológica de Jonas na obra o “The phenomenon of life”, traduzida para 

a língua portuguesa com o título “O princípio vida”177. 

Jonas propõe uma ontologia que ambiciona superar não só o dualismo cartesiano, como 

também os monismos pós-dualistas, ou seja, o materialismo monista, que chama de fisicalismo, 

e também os idealismos kantiano e existencialista. Esses monismos pós-dualistas aprisionaram 
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o “ser”, ora na província da matéria, submetendo-os à desesperança de um fatalismo 

determinista e necessitário; ora no plano de um idealismo transcendente descolado da realidade, 

como uma existência vazia, pois apartada da realidade biológica do “ser”, como fez 

Heidegger178. 

Então Jonas propõe uma filosofia biológica que reconcilie a matéria e o espírito, um 

monismo integral que considera a matéria e o espírito como dimensões originais do mesmo ser 

real179. 

Jonas sustenta que a vida não pode ser considerada nem como pura matéria, como 

pretende o evolucionismo materialista, nem como epifenominalismo180. Viana destaca que 

Jonas, em artigo publicado em 1951, intitulado “Materialism and the theory of organism”, bem 

como no “The phenomenon of life”, já criticava duramente a interpretação darwinista e 

neodarwinista da vida, por ter reduzido o espírito à matéria pelas variações aleatórias e 

genéticas da seleção natural181. Jonas entende que o organismo vivo é constituído por um 

sistema, um todo, cujas partes estão interligadas em harmonia por um “princípio elevado”, e 

identifica no organismo as características sistemáticas apontadas por von Bertalanffy, ou seja, 

abertura, autorregulação, crescimento, regeneração, adaptação, capacidade de atingir objetivos 

por intermédio de desvios182. Essa harmonia na composição de cada organismo, do mais 

simples ao mais complexo, é tão fundamental que seu comprometimento pode levar o 

organismo ao colapso destrutivo. Traça uma distinção entre o princípio da unidade nos sistemas 

vivos e nos sistemas mecânicos, esclarecendo que nos sistemas vivos a vida depende da 

interconexão harmoniosa de cada parte com o todo, o que é garantido por um princípio mais 

elevado de unidade. Todo ser vivo está sob constante ameaça de morte e, para preservar-se, 

necessita “querer”, “intencionar” o equilíbrio e a harmonia entre as partes, finalidade de 

autopreservação que é realizada, segundo Jonas, pelo metabolismo. 

O metabolismo deve ser compreendido na ontologia jonasiana como sendo um processo 

mais complexo do que a simples troca de matéria e, além disso, ainda diferencia o metabolismo 

                                                 
178 HEIDEGGER, Martin, Ser e tempo, Tradução: Márcia Sá Cavalcante. 10. ed. Petrópolis, RJ; Bragança Paulista, 

SP: Vozes; Editora Universitária São Francisco, 2015, p. 98-109. 
179 VIANA, Wellistony Carvalho. O monismo integral de Hans Jonas contra o fisicalismo. Revista de Filosofia 

Aurora, Curitiba, PUCPR, v. 26, n. 38, p. 393, jan./jun. 2014. Disponível em: 
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/1099/1024. Acesso em: 20 abr. 2020. 

180 Doutrina segundo a qual as atividades mentais são apenas elementos acessórios dos processos neurais, não 
tendo influência sobre eles. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/epifenomenalismo. Acesso em: 20 abr. 2020. 

181 VIANA, Wellistony Carvalho. O monismo integral de Hans Jonas contra o fisicalismo. Revista de Filosofia 
Aurora, Curitiba, PUCPR, v. 26, n. 38, p. 39, jan./jun. 2014. Disponível em: 
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182 JONAS, Hans. O princípio vida: fundamentos para uma biologia filosófica. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 83-84. 
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nos sistemas fechados mecânicos, máquinas, e sistemas abertos orgânicos e vivos. Nas 

máquinas, não se fala em metabolismo, pois são sistemas fechados, com uma identidade 

definida, e assim, ao consumirem o combustível para seu funcionamento, não alteram seu 

constituinte material183. 

Já o metabolismo no organismo vivo funciona em um sistema aberto, que preserva a 

unidade da parte e mantém a contínua interação com o meio ambiente, para garantir a própria 

existência. Nisso consiste o telos do organismo, ou seja, é movido teleologicamente para 

alcançar a harmonia necessária para sua existência. Todas as partes do organismo estão focadas 

em um fim comum, a autopreservação, objetivo que se alcança por intermédio do 

metabolismo184. 

Esse metabolismo, contudo, não pode ser reduzido a meras funções matemáticas e 

físico-químicas. Para Jonas, o metabolismo instaura na natureza a entrada do espírito, ou seja, 

há autodeterminação do organismo no processo de metabolismo para escolher o que será 

ingerido. Os organismos, desde os mais simples, escolhem os nutrientes que serão proveitosos 

para sua nutrição e descartam o que for imprestável. Como é desencadeada essa escolha? Não 

há uma predeterminação física ou química, portanto, há uma autonomia, uma independência do 

próprio organismo na escolha e aproveitamento dos nutrientes necessários à sua continuidade 

existencial185. Nisso Jonas já vislumbra um grau de liberdade, um certo livre-arbítrio, uma 

liberdade orientada pela própria necessidade, pois o organismo tem a liberdade de escolher os 

nutrientes, mas não tem a liberdade de não escolher, já que é impelido pela necessidade 

biológica de viver186. Essa liberdade é inversamente proporcional à necessidade: se a liberdade 

de escolher nutrientes aumenta, a necessidade diminui, todavia, com uma liberdade maior de 

atuação pelo organismo na escolha de seus nutrientes, há o risco de escolhas erráticas e, por 

conseguinte, de morte pelas más escolhas. Assim, pode-se ver que o organismo nem é só 

matéria, com um metabolismo predeterminado, nem é só espírito liberto da necessidade de 

trocas com o meio orgânico. 

Se há um grau mínimo de liberdade nas plantas, como ocorre a entrada do espírito nesses 

organismos vegetais? Como o mundo material é animado pelo espírito que permite graus de 
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abertura para a contingência, para a liberdade e o livre-arbítrio, desde os organismos mais 

elementares, até a autoconsciência humana? 

Viana explica que Jonas cogita hipoteticamente: 

 

[...] que o espírito é uma realidade latente desde a “explosão primordial”. “Realidade 
latente” não significa que o espírito fosse um logos cosmogânico presente em ato em 
matéria inorgânica, o que caracteriza os pampsiquismos de Heráclito a Whitehead. 
Jonas observa que não havia uma informação, um logos, o espírito em ato, permeando 
a matéria desde o caos primordial, determinando o progresso do ser de forma 

programada. [...] Jonas nega que o espírito estivesse presente desde o início, mas 
afirma uma tendência na própria matéria ao aparecimento do espírito. Mais que um 
logos cosmogônico, haveria um eros cosmogônico, representado por duas “leis” que 
se confundem com os primeiros desenvolvimentos da própria matéria: a lei da 
conservação e da transcendência187. 

 

Para Jonas, desde o início, a matéria trazia potencialmente graus de interioridade e 

intencionalidade. Como se percebe, essa hipótese jonasiana de formação do cosmo tanto refuta 

o dualismo de substâncias (forma, ideia v. matéria), pois o espírito é o elemento imanente na 

própria matéria e não algo no plano das ideias, uma forma transcendente, quanto rechaça 

também o materialismo, tendo em vista que a matéria traz em si, de forma imanente, a potência 

da intencionalidade. Essa potência da intencionalidade, essa liberdade necessitada sustentada 

por Jonas188 dialoga com o princípio da diferença proposto por Cirne-Lima, tendo em vista que 

pode desencadear o contingente; logo, tem potencial para caracterizar um rudimento de livre-

arbítrio do organismo na busca pela vida. Um livre-arbítrio que aumentará gradativamente de 

acordo com a complexidade do organismo. 

Diferentemente do sistema fechado das máquinas, que tem uma identidade pré-

determinada, o sistema aberto do organismo constrói sua identidade continuamente, nessa troca 

de matéria com o meio, de modo que está sujeito à contingencialidade. 

Há uma dimensão em todo organismo que é espiritual e que não pode ser reduzida 

apenas à matéria. Todavia, essa dimensão espiritual não é separada e independente da matéria, 

como sustentava Descartes com seu res cogitans apartado da res extensa. Essa dimensão 

espiritual é gradativa em seu grau de liberdade, de acordo com a complexidade do organismo. 

Viana comenta dois textos de Jonas, nos quais explica essa gradação do espírito nos organismos 
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e faz a ponte do corpo animal para o espírito consciente, são eles: “Der Adel des Sebens” e 

“Homo pictor: vom der Freiheit des Bildens”189. 

Ao comentar Der Adel des Sebens, que foi publicado originariamente com o título 

“Nobility of sight”190, Viana ressalta que para Jonas, no ser humano, é o sentido da visão que 

faz a passagem, a transição do organismo físico para a consciência e torna a consciência humana 

mais ampliada e robusta, quando comparada com a dos animais não humanos. Ao fazer um 

exame do comportamento do ser humano na pré-história, Jonas aponta que se distinguia dos 

demais animais, demonstrando um grau de consciência elevado, porque já apresentava a 

capacidade de produzir ferramentas, túmulos e figuras. No texto “Homo Pictor: von der Freiheit 

des Bildens”, Jonas detalha a capacidade do ser humano de, além de satisfazer suas 

necessidades biológicas, desenhar figuras, ou seja, produzir símbolos, reproduzir o mundo por 

intermédio de representações pictóricas para satisfazer demandas que vão além do 

metabolismo. Jonas explica que o ser humano tem a habilidade de reproduzir a forma dos 

objetos, paisagens e pessoas em seus desenhos porque tem a capacidade de distinguir as coisas 

como similares e duradouras; já os outros animais, não humanos, não teriam essa habilidade, 

pois “onde vemos pura semelhança, o animal vê um igual ou outro”191. Já o ser humano é capaz 

de captar a essência (forma) dos objetos e representá-los em uma figura pela visão; essa 

possibilidade de distinguir o mundo real da figura permite ao ser humano reformular o seu 

próprio mundo, na medida que pode dispor da essência, mesmo sem a presença do objeto. Jonas 

chama isso de “mediabilidade”192. 

No que concerne ainda à interconexão entre o espírito e a matéria, para Jonas “não 

existem duas coisas independentes, uma espiritual e outra material, mas uma só coisa com duas 

dimensões diversas”. Assim, como um objeto tem três dimensões físicas: altura, largura e 

profundidade, e nenhuma dessas dimensões pode ser reduzida às outras, Jonas considera que os 

organismos vivos ainda têm uma dimensão espiritual, que organiza a matéria e lhe dá funções 

diversas. 

Para Jonas, é a dimensão espiritual que organiza a matéria dos organismos e, de forma 

gradativa, vai lhes atribuindo funções de acordo com a complexidade do organismo: na planta, 
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essa função é o metabolismo; nos animais, atribui a percepção e o movimento; no ser humano, 

é responsável pela autoconsciência193. 

Essas funções se realizam dentro de uma interioridade ou subjetividade, não se trata de 

uma subjetividade mental, pois Jonas inicia sua gradação a partir de organismos que ainda não 

manifestam uma ipseidade, ou seja, que ainda não são sujeitos, mas apresentam uma psique, 

que é um atributo de todos os organismos, desde os mais simples, até os mais complexos, tendo 

em vista que se relaciona com o mero impulso para a nutrição metabólica. Já a ipseidade é um 

atributo de seres que, embora não conscientes, são mais evoluídos na escala de gradação 

subjetiva, pois apresentam uma individualidade, o que já permite considerá-los sujeitos. É por 

essa interioridade orgânica, chamada de subjetividade, que o organismo se comunica com o 

mundo para buscar os nutrientes necessários à sua autopreservação194. 

A interioridade do organismo pode ser vislumbrada a partir de sua própria identidade, 

ou seja, de sua separação do mundo enquanto sistema. A interioridade é vivenciada 

internamente pelo próprio organismo, já a identidade é o que o diferencia como um ser. Assim, 

interioridade e identidade são tese e antítese, que se sintetizam na unidade do organismo vivo. 

Nessa comunicação da interioridade do organismo com o mundo exterior, mediada pela 

atividade metabólica, Jonas identifica a intencionalidade orgânica de continuar a existir. Nesse 

ponto, exsurge o seu conceito de “liberdade necessitada”, de autoafirmação. Para Jonas, esse 

movimento do ser flui em direção à sua existência, logo é teleológico, ou seja, sempre animado 

por um fim, que é a continuidade da vida, e, para isso, o organismo precisa constantemente se 

abrir para o mundo, em um movimento transcendente195. Essa transcendência referida por Jonas 

é explicada como sendo o horizonte para além da “identidade puntiforme” do organismo: 

 

[...] o autointeresse, impelido pela necessidade, abre igualmente um horizonte 
temporal, que abrange não o presente exterior mas sim o estar-iminente interior: o 

estar-iminente daquele futuro mais próximo, para onde em cada momento a 
continuidade orgânica está a caminho para satisfazer a carência precisamente deste 
momento196. 
 

Dessa forma, Jonas classifica os organismos em uma escala ascendente, de acordo com 

sua complexidade e dimensão de liberdade. Por exemplo, essa liberdade nas plantas é o 
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metabolismo, a fotossíntese; nos animais é a motilidade e a percepção; nos seres humanos, a 

autoconsciência. Todavia, em todos os organismos existe a psique e, portanto, um grau de 

subjetividade que lhes outorga uma liberdade necessitada para a manutenção existencial. Essa 

subjetividade, ou livre-arbítrio, é gradativa, de acordo com o grau de complexidade do 

organismo e está presente em todos os seres, em menor ou maior escala, da samambaia ao ser 

humano197. 

Como ressalta Viana, o surgimento da subjetividade do organismo, na ontologia 

jonasiana, representou um grande “salto qualitativo” para a construção de uma nova ética 

pautada na responsabilidade198. Com efeito, ao mesmo tempo que supera o dualismo 

aristotélico, que interdita qualquer liberdade à natureza, também corrige o monismo 

materialista. A partir do momento que a subjetividade do ser humano não mais é reduzida tão 

só à matéria e suas leis determinísticas, como quer o materialismo monista, abre-se espaço para 

o livre-arbítrio e para a responsabilidade. Não se trata de um livre-arbítrio descolado da 

realidade, flutuante no idealismo transcendental kantiano, mas Jonas coloca o ser humano como 

detentor de um livre-arbítrio, guiado por uma liberdade orientada pela necessidade de 

manutenção das condições da própria vida, como força emergente que pulsa em todos os seres. 

Nessa perspectiva, o organismo é matéria e também espírito, que se autodetermina em 

sua jornada vital pelo metabolismo, com um grau maior ou menor de liberdade, em uma escala 

ascendente, em cuja base, Jonas coloca as plantas, seguida dos animais e, no topo, está o animal 

humano, aquele que, por dispor do maior grau de liberdade, está sujeito ao maior risco de morte, 

de modo que suas escolhas errôneas causam não só sua morte, mas de todos os outros seres, e 

por isso sua responsabilidade deve ser exasperada e assimétrica em relação às outras espécies 199. 

É exatamente esse ponto da ontologia biológica de Jonas que enraizará sua ética da 

responsabilidade200. 

 

2.5 A dialogia entre o monismo neoplatônico e o pensamento incaico pré-hispânico 

 

A lógica do sistema filosófico monista neoplatônico apresenta-se como uma 

possibilidade de superação da dicotomia sujeito-objeto, natureza-cultura, que relegou a 
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natureza à posição de mero recurso natural. Essa visão monista do mundo, embora tenha sido 

relegada ao ostracismo acadêmico pelos sistemas filosóficos dualistas ocidentais, pode ser 

vislumbrada nos imaginários culturais e ordens simbólicas regionalizadas dos povos originários 

em várias partes do Planeta. 

Assim, com o escopo de formular uma compreensão dessas diferentes ontologias, que 

este trabalho considera necessárias para a construção de uma nova ética ecológica aplicada, que 

garanta a harmonia do ser humano com a natureza, é preciso lançar um breve olhar sobre a 

ontologia dos povos andinos, extraída da concepção ancestral do sumak kawsay, ou buen vivir 

e sua possível dialogia com a chamada doutrina não escrita de Platão. 

Salazar Calderón Galliani estabelece um diálogo intercultural entre a filosofia monista 

de Platão e o pensamento dos povos originários dos Andes, por intermédio da análise 

hermenêutica-fenomenológica de símbolos presentes nos mitos da cultura incaica, mais 

precisamente em relação à cosmovisão andina da paridade entre os seres humanos e a natureza, 

consubstanciada no conceito de yanantin201. 

Salazar Calderón Galliani parte do pensamento do escritor e filósofo de origem inca 

Garcilaso de la Vega, que foi o primeiro neoplatonista das Américas, para estabelecer uma 

comunicação entre o pensamento andino pré-hispânico e a doutrina monista não escrita de 

Platão, ou seja, a dogmática ágrafa desenvolvida pela Escola de Tübingen. Parte dos conceitos 

de uno e díade como uma ponte em direção ao conceito incaico de paridade entre o ser humano 

e a natureza presente no conceito de yanantin. Nesse propósito, esclarece que a díade em Platão, 

como raiz do princípio da multiplicidade, é o inefável, a infinidade. O uno e a díade, na doutrina 

ágrafa de Platão, representa o ser da entidade, a unidade na multiplicidade. 

Além do uno e da díade, Salazar Calderón Galliani destaca na doutrina platônica monista 

a existência de uma terceira esfera, cuja natureza ontológica é diferente do uno e da díade e que, 

ao mesmo tempo, participa de ambos. Esse princípio é o Eros, que é concebido, no Banquete, 

como o princípio da vida e contínuo movimento, engendrando o desdobramento da 

multiplicidade, como o princípio criador de tudo que existe. Para Salazar Calderón Galliani, a 

protologia platônica, que se estabelece sobre os princípios do uno, da díade e do Eros, este como 

perpétuo movimento criativo, dialoga com o conceito incaico de yanantin202. 
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Yanantin na língua quéchua pode ser traduzido como pareja em espanhol ou par em 

português. Esse conceito representa a recorrente sobreposição na cultura andina entre o símbolo 

da luz e da escuridão, do dia e da noite, do céu e da terra, do feminino e do masculino. A 

principiologia do yanantin propõe uma analogia entre o cosmo e o corpo humano, que 

simbolicamente se expressaria na simetria do corpo do homem e da mulher. O conceito supõe 

a complementação dos contrários. Galliani associa yanantin ao Eros de Platão, como força 

generativa, cuja estrutura dual apresenta uma relação de mútuo pertencimento ou de 

complementariedade. Assim como Eros, yanantin é a força motriz que enlaça os casais para 

procriar um novo ser e também enseja a unidade dos contrários, em uma relação de 

complementaridade203. 

Salazar Calderón Galliani identifica um diálogo entre o pensamento andino sobre a 

significação paritária e relacional mais profunda do conceito de yanantin e o pensamento 

simbólico grego, uma vez que ambos têm uma compreensão dual e, ao mesmo tempo, 

complementar do cosmo, ou seja, toda realidade que se apresenta supõe um aspecto duplo, mas 

essa duplicidade desdobra-se do uno, de modo que é diferente da dualidade aristotélica tomista 

que tem imperado desde a escolástica até a modernidade, e que apartou a alma da matéria, o 

sujeito do objeto, a natureza da cultura. A díade platônica na doutrina não escrita e a dualidade 

complementar da cultura incaica têm outra conotação, o complexio oppositorum, ou seja, a 

unidade dos opostos204. 

Nessa linha, a realidade singular é apenas uma expressão da incompletude, da metade 

que necessita do outro, descrita simbolicamente por Aristófanes no Banquete, quando descreve 

a incompletude do ser humano que, devido à soberba, foi condenado ao eterno desejo de 

pertença, à nostalgia de si mesmo. Da mesma forma, as montanhas, a chuva, o mar e mesmo 

nós, os humanos, estamos todos implicados em uma dupla realidade, de modo que o cosmo não 

é apenas um conjunto caótico de átomos ou um vazio, mas sim um todo relacional, articulado 

por um princípio androgênico, na mitologia do Banquete, o Eros; na cultura incaica, 

yanantin205. 
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Salazar Calderón Galliani conclui em sua pesquisa que tanto a filosofia platônica ágrafa 

como o pensamento andino pré-hispânico propõem o encontro, ou seja, uma fusão de horizontes 

com o princípio pelo qual exerce tanto sobre o uno como sobre o alter a transformação e 

regeneração criativa de ambos: 

 

Esto se debe a que esa dimensión liminal del encuentro do thikuy206, como vimos, a 
parte de la unidade e de la diversidade, tiene su propia consistencia ontológica, ya 

que sin ser ni lo uno ni lo otro, participa de ambos, ordena, da unidad a la pluralidad, 
como complexio oppositorum207. 

 

Esse duplo aparentemente contrário, mas complementar e paritário, apontado por 

Salazar Calderón Galliani no pensamento incaico é inferido do conceito de yanantin, como “ato 

primordial da condição relacional de transformação”208, também é possível identificá-lo na 

cultura ocidental na enantiodromia209 de Heráclito, na doutrina não escrita de Platão, nos 

neoplatônicos renascentistas, na dialética de Hegel e, por fim, na ética da coerência proposta 

por Cirne-Lima210. 

 

2.6 O macroprincípio da relacionalidade na ontologia incaica e seus pontos comuns com 

o neoplatonismo de Plotino 

 

Josef Estermann examina profundamente a chamada ontologia relacional dos povos 

andinos, estabelecendo uma comparação entre alguns pontos da ontologia forjada no cadinho 

cultural incaico com a ontologia desdobrada no Ocidente, a partir da cultura grega. 

Introdutoriamente, Estermann afirma que falar de uma racionalidade andina já seria uma 

impostura filosófica, tendo em vista que o conceito de racionalidade é fundamentalmente 

ocidental, representado pelo signo grego λόγος, ou seja, logos. Explica que a razão não é uma 

constante cultural, muito menos supracultural, mas uma “invenção”, uma construção alicerçada 
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no “mito fundacional” da filosofia grega e que apesar de existirem equivalentes homeomorfos 

em outras culturas, os conceitos trazem significações distintas211. 

Mesmo no Ocidente, o conceito de razão tem vivido uma longa mudança e uma 

verdadeira transculturação. Estermann explica que a razão ocidental tem origem 

predominantemente cognitiva. Sua fundação ocorreu sobre a estrutura linguística gráfica, cujo 

símbolo é a palavra estruturada pela gramática, que é o molde do paradigma lógico de conceito 

e proposição. 

Já para a filosofia andina, a realidade não é lógica e nem linguística, é simbólica, 

estruturada em complexo de signos concretos e materiais que se relacionam mutuamente, como, 

por exemplo, a terra trabalhada pelo agricultor não é uma realidade amorfa, inerte e objetiva, 

antes se trata de uma realidade viva, celebrativa. 

Estermann faz uma comparação entre a filosofia andina e a filosofia ocidental do sistema 

dualista, inaugurado pelo Platão dualista e Aristóteles, cujo componente predominante é 

cognoscitivo e fundado nas dicotomias: sujeito x objeto; realidade x aparência; verdade x 

falsidade; exterior x interior; temporariedade x eternidade. Desde o giro antropológico 

socrático, o mundo ocidental foi dividido em sujeito livre, autônomo e soberano, e objeto 

determinado e manipulável. O autor esclarece que, para a filosofia andina, a concepção da 

realidade é diferente dessa visão dual do mundo, pois a realidade para os andinos está presente, 

ou se apresenta, de forma simbólica e não representativa conceitual, como ocorre na cultura 

ocidental212. 

O primeiro desejo do runa/jaqui (pessoa) andino não é a aquisição de um conhecimento 

teórico e abstrato do mundo que o rodeia, mas a “inserção mítica” e a representação cerimonial 

simbólica dessa inserção mítica. A realidade, na cosmovisão indígena andina, se revela na 

celebração e no cerimonial. O símbolo é a representação da realidade, não se tratando de uma 

representação cognoscitiva, mas de uma vivência em forma simbólica. 

Para o ponto de vista ocidental, essa forma não conceitual de conceber a realidade é 

qualificada como “mágica”, “numinosa” e primitiva. O problema fundamental da limitação de 

compreensão do Ocidente dessa forma andina de conceber a realidade é o paradigma dualista 

fundado na dicotomia sujeito-objeto, que prevaleceu como “mito fundacional” do pensamento 

do Ocidente. Esse paradigma torna difícil a compreensão de uma racionalidade não dicotômica, 

não objetiva. Estermann ressalta que, mesmo os filósofos ocidentais idealistas, que voltaram 
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mais suas preocupações para a questão da identidade, não conseguiram transcender o esquema 

gnosiológico “sujeito-objeto”. 

O sistema filosófico ocidental dualista foi construído tendo por base a estrutura 

linguística gráfica, apresentando-se como um código linguístico lógico. Já para a filosofia 

andina, a realidade em si não é lógica e nem linguística, mas mítica. O símbolo predileto não é 

a palavra, nem o conceito, mas a realidade mesma, em sua dimensão celebrativa e semântica. 

A realidade está presente como símbolo, como um complexo de símbolos concretos e materiais. 

A terra que o camponês (runa/jaqui) trabalha não é uma realidade objetiva e inerte, uma coisa, 

mas se trata de um símbolo vivo e presente do ciclo da vida, da fertilidade e retribuição, um 

símbolo da ordem cósmica e ética. Quando o runa/jaqui (camponês) olha a terra que revolve 

para a plantação, a enxerga como um símbolo, no qual está representada toda a realidade 

existencial, em suas múltiplas dimensões. Nessa visão de mundo, a terra não é uma coisa, um 

instrumento para a produção, não é uma realidade cognoscitiva, mas a representação de uma 

ordem cósmica, do todo, e o ato de plantar é uma relação ritualística e cerimonial, imbuída de 

respeito e reverência. O runa/jaqui (camponês) se sente parte da realidade cósmica, que se 

revela como um conjunto holístico de símbolos significativos para a vida cotidiana213. 

Estermann toma como ponto de partida, para explicar a diferença entre a cosmovisão 

ocidental e a andina, nossa compreensão sobre o fundamento de tudo que existe, ou seja, o 

fundamento e o princípio irredutível da realidade, o chamado arjé ou arché214. A filosofia 

ocidental tem perscrutado esse princípio último da realidade (arjé ou arché) desde Tales de 

Mileto; para os ocidentais, trata-se de um ente concebido como uma substância, seja finita ou 

infinita215. 

Essa concepção de substancialidade é outro mito fundacional da filosofia ocidental, cujo 

paradigma gnosiológico se fundamenta no princípio último de que todas as coisas e todos os 

seres são substanciais. Para Tales de Mileto, o princípio de todas as coisas era a água; para 

Anaximandro, o princípio de tudo era infinito, o ápeiron; já Anaxímenes entendia que o arjé 

ou arché era o ar; Heráclito de Éfeso sustentou que o princípio de tudo seria o fogo; os 

pitagóricos entendiam que dos números derivavam todas as coisas; Parmênides inaugurou a 

filosofia conceitual, instaurando a base do que veio a ser a teoria do ser, a ontologia, mais tarde 

                                                 
213 ESTERMANN, Josef, Filosofia andina: sabiduría indígena para un mundo nuevo. 2. ed. La Paz, Bolivia: 

Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2006. (Teología y Filosofía Andinas, 1), p. 107-109. 
214 Ibid., p. 107. 
215 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, 2003. v. 

1. p. 18. 
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desenvolvida por Aristotéles; Leucipo, Demócrito e Epicuro atribuíram o princípio de tudo ao 

átomo216. 

Estermann explica que, na filosofia andina, o princípio de tudo não é um ente 

substancial, mas uma relação. A relação é a verdadeira substância da cosmovisão andina. Para 

a filosofia ocidental, mais precisamente para Aristóteles, a relação é acidental, ou seja, uma 

característica das substâncias, exterior e não essencial. Primeiro, existe algo, depois esse algo 

se relaciona com outro algo igualmente existente217. 

Na cosmovisão ocidental, a relação pressupõe a existência substancial de sujeitos e 

objetos. O que a ontologia ocidental denomina de “ente” (substância) em sentido aristotélico, 

para a racionalidade andina é um “nó de relações”, um ponto de transição, uma concentração 

relacional. Na visão andina, uma pedra, por exemplo, não é simplesmente um ente separado e 

existente em si mesmo, mas um ponto de concentração de certas relações de força e energia. A 

relacionalidade como “mito fundacional” da filosofia andina se manifesta, sobretudo e de 

maneira explícita, no plano antropológico218.  

Na filosofia ocidental, a individualidade e autonomia do ser humano é um traço muito 

importante, sobretudo pela influência da cosmovisão semítica. A filosofia greco-romana não 

ressalta muito a individualidade, não a posiciona como um valor transcendental. A introdução 

da individualidade e da personalidade como valores transcendentais ocorreu, por motivos 

teológicos, no transcurso da Idade Média. Estermann ressalta que, nesse ponto, houve uma certa 

incompatibilidade entre os paradigmas greco-romanos e semíticos, prevalecendo, por fim, a 

visão semítica219. 

Estermann observa que os seres humanos antigos e medievais sentiam-se inseridos em 

um cosmo ordenado e se viam como ocupantes de um lugar na “grande cadeia do ser”, o que 

Glen T. Martin220 denomina de um “holismo estático”. Todavia, aos poucos, no decorrer da 

Idade Média, vai acontecendo uma desnaturalização do ser humano e uma desumanização da 

natureza, cujo ponto culminante é o dualismo cartesiano na modernidade. O surgimento da 

concepção do indivíduo autônomo impacta poderosamente a concepção da vida e da realidade 

                                                 
216 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, 2003. v. 

1. p. 18. 
217 ESTERMANN, Josef, Filosofia andina: sabiduría indígena para un mundo nuevo. 2. ed. La Paz, Bolivia: 

Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2006. (Teología y Filosofía Andinas, 1), p. 108. 
218 Ibid., p. 111. 
219 Ibid., p. 110. 
220 MARTIN, Glen T. Revolutionary holism: the principle of harmony and the rule of law in human affairs. [For 

upcoming publication in a volume on Harmony from the Institute on Global Harmony, Sardarshahar, India, 
2008]. Disponível em: 
https://www.radford.edu/~gmartin/Harmony%20and%20the%20Rule%20of%20Law.June14.pdf. Acesso em: 

20 abr. 2020. 
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na visão ocidental. O ser humano passa a ser visto não só como sujeito da responsabilidade, 

mas também como eixo principal do conhecimento. 

Já para filosofia andina, o indivíduo como tal é um nada (um não ente), se não estiver 

inserido em uma rede de múltiplas relações. Se uma pessoa não pertence a uma comunidade 

local porque foi expulsa devido ao seu próprio atuar, é como se essa pessoa não mais existisse. 

Uma pessoa não relacionada é morta, pois se desconectar dos vínculos naturais e cósmicos 

significa, para o runa/jaqui dos Andes, firmar sua própria sentença de morte. 

O arjé ou arché cartesiano de uma substância individual (cogito ergo sun) é para a 

filosofia andina uma existência sem fundamento. Para a filosofia andina, quando o ser humano 

se vale do seu pensar, do seu atuar e do seu julgar só a partir de si mesmo, crendo que é o 

fundamento e a norma suficiente, então já não “é” em sentido estrito, porque se reduz a um 

mundo sem relações. O verdadeiro arjé ou arché no pensamento andino é a relacionalidade do 

todo, a rede de nexos e vínculos, que é a força vital de tudo o que existe. Essa relacionalidade, 

que se manifesta em todos os níveis e campos da existência, é o axioma da filosofia andina221. 

Todos os princípios que balizam a cosmogonia andina se desdobram do macroprincípio 

da relacionalidade e têm como escopo último a harmonia do ser humano com os outros seres 

vivos humanos e não humanos e com a Mãe Terra. O princípio da relacionalidade também 

estaria presente na ontologia ocidental? É possível estabelecer um diálogo entre o 

macroprincípio da relacionalidade e o neoplatonismo de Plotino? Laura Westra faz uma análise 

comparativa das vigas mestras do pensamento de Plotino com a ética da Terra e com a ecologia 

profunda e destaca três conceitos fundamentais na ontologia de Plotino: unidade, liberdade e 

valor222. 

A unidade é o ponto central do pensamento de Plotino, uma vez que para ele, o “um” é 

a fonte de tudo que existe. Há uma conexão visceral entre o “um” e a criação natural que dele 

é engendrada, o que estabelece um vínculo, uma irmanação entre todos os seres que compõem 

essa pluralidade desdobrada do “um”, de sorte que o ser humano, dentro dessa pluralidade da 

criação, tem uma relação de parentesco com tudo o que existe. Isso significa que do princípio 
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Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2006. (Teología y Filosofía Andinas, 1), p. 111. 
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da unidade, donde se desdobra a pluralidade, decorre uma membresia do ser humano com todos 

os seres223.  

Westra relata que no tratado com o título: “São as causas das estrelas?”, Plotino 

desenvolve um argumento, a partir da descrição do funcionamento de um organismo para o 

funcionamento do todo, ou seja, se os olhos são parte do corpo humano que é um todo, também 

nosso corpo é parte de um todo maior224. 

David Fideler, no mesmo sentido, observa que a essa visão de Plotino, ao descrever o 

nous, estabelece pontos de contato com a geometria fractal, que atualmente nos fornece 

ferramentas eficientes para uma compreensão mais profunda da natureza. 

Para Plotino, o nous “é a harmonia viva de uniformidade e diferenciação, unidade e 

multiplicidade”. Essa inteligência, esse ser universal sintetiza a igualdade e a diferença, a 

unidade e a multiplicidade, o finito e o infinito. Assim, o universo que se manifesta está 

enraizado nesse nous, ou seja, é um organismo vivo, no qual as partes estão interrelacionadas 

com o todo, que se articula nas partes, que refletem holograficamente a natureza do todo. Cita, 

como exemplo de modelo da geometria fractal, que já era concebida pela teoria do nous de 

Plotino, as pequenas folhas de uma samambaia, que reproduzem o exato modelo do galhinho 

na qual estão enfeixadas e esse galho tem o mesmo modelo da samambaia como um todo225. 

A unidade era descrita por Plotino como a interconexão entre todas as coisas, de modo 

que os organismos estão intimamente unidos em uma relação de simpatia e correspondência. 

Assim, as muitas formas de vida, ainda que tenham sua individualidade, estão englobadas 

dentro de uma unidade, na qual cada parte tem uma função. As funções de cada parte estão 

interconectadas, de forma que cada ser doa e recebe algo do outro. Dessa forma, o 

funcionamento global do Universo é regido por uma “lei da justiça”, que estabelece a “ordem” 

e o “poder da força de controle”. Nessa perspectiva de Plotino, “o outro é nossa cogeração pelo 

Um e nossa codependência dele”226. 

Essa concepção de um cosmo holisticamente estruturado, sustentado por Plotino no 

século III, dialoga perfeitamente com a ontologia incaica descrita por Josef Estermann na 

filosofia andina. Apesar de Estermann, em uma nota de rodapé, refutar a dialogia do princípio 

                                                 
223WESTRA, Laura. Plotinian roots of ecology: post-normal science and environmental ethics. In: HARRIS, R. 

Baine (ed.). Neoplatonism and contemporary thought: part two. Albany, NY: State University of New York Press, 
2002. p. 34. (Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern, 11). 
224 Ibid., p. 30. 
225 FIDELER, David. Neoplatonism and the cosmological revolution: holism, fractal geometry and mind-in-nature. 

In: HARRIS, R. Baine (ed.). Neoplatonism and contemporary thought: part one. Albany, NY: State University 
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da relacionalidade ou princípio holístico, como o arché da ontologia andina, com o monismo 

na dialética hegeliana estabelecida entre parte e todo, verifica-se uma grande semelhança entre 

o princípio da relacionalidade e a ontologia de Plotino, quando este discorre sobre o nous227. 

Estermann assevera que não se pode comparar o princípio da relacionalidade com a 

metafisica monista hegeliana, porque o holismo no princípio da relacionalidade não é concebido 

em um sentido metafísico e cronológico, mas sim axiológico e vivencial. Além disso, ainda 

ressalta que a distinção entre substancialidade e acidentalidade, típica das ontologias ocidentais, 

não se aplica à ontologia da relacionalidade andina, tendo em vista que na cosmovisão incaica, 

a relacionalidade não é um aspecto posterior, externo e acidental, mas é o próprio arché, uma 

vez que os entes só ganham concretude e existência na medida que se inter-relacionam228. 

Ressalta ainda que a concepção de relacionalidade andina é sui generis, pois implica 

uma variedade de formas não lógicas, subprincípios, tais como a reciprocidade, a 

complementaridade e a correspondência, que influem nos aspectos afetivos, ecológicos, éticos 

e estéticos. 

Em que pesem de fato as diferenças apontadas por Estermann, a reciprocidade e a 

correspondência também estão presentes na ontologia de Plotino, como desdobramento da 

unidade. O princípio da reciprocidade em Plotino manifesta-se como “justiça cósmica”, todos 

os seres estão conectados e se relacionam doando e recebendo um do outro229. Já o princípio da 

correspondência em Plotino, como mencionado, foi identificado como um prenúncio da 

geometria fractal contemporânea230. 

Estermann descreve o princípio da correspondência, na cosmovisão andina, como um 

corolário do princípio da relacionalidade. Há uma correspondência entre o micro e o 

macrocosmo, entre o cósmico e o humano, o orgânico e o não orgânico, a vida e a morte231. Ao 

que parece, a ideia é bem semelhante à correspondência em Plotino e na geometria fractal. No 

que concerne à reciprocidade, Estermann explica que nas inter-relações entre humanos e não 

humanos, entre humanos e a natureza, entre o humano e o divino, há uma ética cósmica que 

rege o intercâmbio de bens, sentimentos e pessoas. Uma reciprocidade “diz que diferentes atos 

                                                 
227 ESTERMANN, Josef, Filosofia andina: sabiduría indígena para un mundo nuevo. 2. ed. La Paz, Bolivia: 

Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2006. (Teología y Filosofía Andinas, 1), p. 126. 
228 Ibid., p. 126. 
229 WESTRA, Laura. Plotinian roots of ecology: post-normal science and environmental ethics. In: HARRIS, R. 
Baine (ed.). Neoplatonism and contemporary thought: part two. Albany, NY: State University of New York Press, 
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condicionam uns aos outros (interação) de tal forma que o esforço ou ‘investimento’ em uma 

ação por um ator será ‘recompensado’ por um esforço ou um ‘investimento’ de mesma 

magnitude pelo receptor”232. 

Em relação ao problema do necessitarismo na ontologia monista, levantado por 

Estermann como um fator de incompatibilidade com o princípio da relacionalidade na filosofia 

andina, como será demonstrado mais à frente, Cirne-Lima resolve esse problema em sua ética 

da coerência que, apesar de ser fundada no monismo de Plotino, corrige o necessitarismo do 

monismo hegeliano. No mesmo sentido, Hans Jonas, em seu monismo integral, que fundamenta 

a ética da responsabilidade, ressalva os conceitos de contingência e livre-arbítrio, correções que 

afirmam ainda mais a possibilidade de um diálogo entre as referidas ontologias para a 

construção de uma ética ecológica holística planetária, fundada no conceito de harmonia. 

Westra explica que, para Plotino, nada morre de fato, as coisas, os seres apenas retornam 

a uma nova forma. As dissonâncias particulares compõem uma harmonia abrangente do todo, 

dos contrários, que se elevam na síntese da harmonia. Para Plotino, antes de se perquirir sobre 

o certo ou o errado, é necessário compreender a unidade do cosmo, suas regularidades e leis, 

pois a base da nossa compreensão moral reside na consciência de que somos interdependentes 

e dependentes do Um. 

Westra destaca que esse holismo na ontologia de Plotino é a base da sua proposta de 

ética ecológica no princípio da integridade, da ética da Terra de Aldo Leopold233 e também, em 

certa medida, influenciou a ecologia profunda de Arne Naess. A abordagem ecossistêmica do 

princípio da integridade de Westra é pautada em uma compreensão unitária da biosfera e de 

cada ecossistema, isto é, cada sistema é considerado como um e como um todo funcional, que 

oferece suporte de vida às suas partes. Assim, a interconexão cósmica, a primazia da unidade 

tem sido a base de várias teorias econcêntricas234. Aldo Leopold, na ética da Terra, já ressaltava 

que o ser humano é parte da biota dos ecossistemas. 

Apesar de Estermann235 encarecer que a relacionalidade andina não é uma totalidade 

hegeliana, nem uma transcendência levinasiana, tampouco uma imanência fuerbachiana, não 

faz o cotejo da ontologia incaica com a ontologia de Plotino. Ainda que haja muitas diferenças, 
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e deve haver, vislumbra-se muita semelhança, há um evidente holismo em ambas as visões de 

mundo, o que também é encontrado, em certa medida, no perspectivismo dos povos ameríndios 

amazônicos236, um holismo que permite a consideração moral da natureza, que pode ser a base 

ontológica para a construção de uma ética ecológica planetária, como a síntese que se forma no 

encontro dos horizontes do Norte e do Sul, do antigo e do novo, rumo ao devir da vida, que é 

compartilhada por todos os seres humanos e não humanos, um holismo baseado na harmonia 

como fio condutor da vida no Planeta. 

 

2.7 Virada ontológica e o perspectivismo ameríndio 

 

Já não se pode olvidar que o acesso ao ser não é um monopólio da cultura ocidental 

eurocêntrica, tendo em vista que a antropologia rompeu o conceito homogêneo e objetivo de 

natureza e caminha em direção ao chamado “multinaturalismo”237 ou “virada ontológica”, que 

reconhece a possibilidade aos povos originários de várias partes do Planeta de acesso ao “ser”, 

validando, assim, seus modos de descrever o mundo. Essa “virada ontológica”, proporcionada, 

entre outras, pela teoria do perspectivismo de Viveiros de Castro, pela metateoria das quatro  

                                                 
236 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 2. n. 2, p. 115-144, out. 1996. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200005. Acesso em: 20 abr. 
2020, p. 116-118.  

237 SZTUTMAN, Renato. Natureza e cultura, versão americanista: um sobrevoo. Ponto.Urbe: Revista do Núcleo 
de Antropologia Urbana da USP, São Paulo, v. 3, n. 4, 2009. Disponível em: 

https://journals.openedition.org/pontourbe/1468?lang=en. Acesso em: 10 jan. 2020, p. 14. 
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ontologias de Philipe Descola238 e pelos modelos alternativos de Bruno Latour239, coloca em 

xeque a ontologia naturalista que sempre predominou na base do pensamento científico do 

                                                 
238 O antropólogo Philippe Descola, titular da cadeira de Antropologia da Natureza no Collège de France, sustenta 

a tese de que a natureza ou o mundo natural é visto e definido de diferentes formas por diferentes ontologias: i) 
A ontologia ocidental fundada no naturalismo concebe a natureza de forma objetiva, externa e única. Para essa 
visão há diversas formas das várias culturas enxergar essa natureza objetiva e única de uma perspectiva externa 
e parcial. Essa variação de visões parciais e externas da natureza é chamada de multiculturalismo; ii) A partir do 
estudo da visão de mundo do povo achuar, Descola identificou uma ontologia animista. Para os achuar as relações 
de parentesco abrangem as plantas, os animais. Por exemplo, as mulheres achuar são consideradas as mães das 

plantas cultivadas em suas plantações, são as criadoras dessas plantas e têm com elas uma relação de parentesco 
consanguíneo de maternidade. Os homens, por sua vez, são caçadores e como tal mantêm uma relação de 
parentesco por afinidade com os animais de caça, são cunhados dos animais de caça. Na ontologia animista as 
relações sociais se estendem para o mundo natural. Essa continuidade entre humanos e não humanos não ocorre 
pelo compartilhamento de um corpo físico biológico, mas sim pela “alma” (wakan, na língua achuar). Na 
cosmogonia achuar todos os seres compartilham uma mesma alma que os tornam humanos; essa comunhão 

anímica entre os animais, as plantas e os seres humanos foi instaurada no chamado tempo do mito, quando todos 
eram humanos com a mesma forma, antes da especiação que deu formas e corpos diferentes para os humanos, 
assim, uns passaram a ocupar o corpo da onça, outro das aves, dos peixes, das plantas. Mas, apesar de ter ocorrido 
essa mudança nas formas corporais a alma continua sendo a mesma, de modo que ainda podem se comunicar 
por encantamentos chamados de anents; iii) uma outra ontologia é o totemismo, presente entre os povos 
originários da Austrália. Diferentemente de seu mestre Lévi-Strauss, para quem o totemismo era apenas uma 

lógica classificatória, Descola identifica no totemismo dos povos originários da Austrália uma verdadeira 
ontologia. Trata-se do totemismo que estabelece um modo de identificação entre o ser humano e o mundo natural. 
Para a ontologia totêmica há uma identificação entre humanos e não humanos tanto do ponto de vista da 
subjetividade (alma) quanto da fisicalidade. Há uma partilha de propriedades fisiológicas e psicológicas entre o 
totem (espécie natural) e os membros do grupo totêmico, que comungam de características morais e materiais, 
que definem a essência de sua identidade. Assim, os membros do grupo totêmico compartilham a mesma 

humanidade. O totem, uma planta ou um animal, é nominado com uma propriedade abstrata, que é compartilhada 
por todo o grupo totêmico (SZTUTMAN, Renato. Natureza e cultura, versão americanista: um sobrevoo. 
Ponto.Urbe: Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, São Paulo, v. 3, n. 4, 2009. Disponível em: 
https://journals.openedition.org/pontourbe/1468?lang=en. Acesso em: 10 jan. 2020, p. 5-7). Já o analogismo é 
uma ontologia que diferencia dos seres humanos e não humanos tanto do ponto de vista da interioridade (alma) 
psique, subjetividade, quanto do ponto de vista físico (SÁ JÚNIOR, Luiz César de; Philipe Descola e a virada 

ontológica na antropologia. Ilha, v. 16, n. 2, p. 7-36, ago./dez. 2014. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2014v16n2p7/29164. Acesso em: 20 abr. 2020, 
p. 20). 

239 “CULT – O senhor pode nos explicar sua teoria sobre a rede de atores e como ela se diferencia da sociologia 
tradicional como uma nova forma de sociologia? BL – ‘A rede de atores’ é algo que desenvolvemos, meus 
colegas e eu, por razões simplesmente práticas. A explicação sociológica das atividades científicas que nos é 

fornecida não nos leva a lugar nenhum. Portanto, depois de muito tentarmos explicar as coisas socialmente, nos 
apercebemos que a falta estava na própria teoria social implícita na sociologia tradicional, de Durkheim. Se não 
conseguíamos jamais explicar a ciência é porque a ciência não é, ela mesma, social, no sentido de que suas 
coletividades estão cheias de falhas. Ao invés disso, a sociologia que utilizamos pode descrever suas associações. 
Nós denominamos de ‘rede de atores’ essa sociologia alternativa à sociologia durkheimiana, e depois a 
colocamos sob a rubrica de Gabriel Tarde, pois muitas dessas ideias já haviam sido desenvolvidas por Tarde há 

mais de 100 anos, sem que antes nos apercebêssemos. Essas ideias faziam parte, portanto, já dos primórdios da 
sociologia. De qualquer forma, um dos pioneiros na redescoberta do trabalho de Gabriel Tarde é um brasileiro, 
Eduardo Vargas, que há muito tempo tem publicado sobre o assunto. Portanto, a teoria da rede de atores consiste 
em fazer no lado social o que a antropologia das ciências faz do lado da natureza. A simetria que eu usava 
anteriormente fez com que eu me apercebesse que tanto a natureza como o social (a sociedade) são semelhantes. 
Essa divisão entre natureza e cultura é uma forma de se fazer política, de reunir as coisas em duas coletividades, 

por razões que vêm da modernidade. Tudo o que eu faço nos estudos da ciência (science studies) é mostrar que 
esse agrupamento de seres a que chamamos natureza, esse amálgama de seres independentes, é uma coletividade 
mal constituída. O conceito de ‘natureza’ não tem sentido, pois não há de fato a natureza. Hoje, temos a prova 
com os trabalhos de Descola e outros. Mas o que me interessa na sociologia (o que é diferente do que faz Descola) 
é a outra coletividade: a sociedade. Nós podemos mostrar que a sociedade é mal constituída, desorganizada, 
imprópria. Como agora dissolvemos essa dicotomia entre a natureza e a sociedade, nos restam coisas 

interessantes a fazer, como investigar suas associações, suas conexões e suas políticas de agrupamento: isso é o 
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Ocidente. Para a corrente ontológica naturalista, na qual foi moldado o pensamento ocidental, 

há apenas uma natureza objetivamente pensada, e a relação entre o ser humano e essa natureza 

limita-se ao plano material. A única coisa que o ser humano tem em comum com os animais e 

as plantas é sua constituição da matéria, todavia, essa comunhão é descontinuada pelo aspecto 

cultural, pois os humanos teriam mentes, almas, cognição, linguagem e moral que os 

diferenciam e os apartam da natureza. Essa visão de descontinuidade no plano cultural é a base 

da ontologia naturalista, que fundamenta as ciências dentro de uma visão eurocêntrica e que 

restringe o acesso ao “ser” apenas aos pensadores congregados nessa base ontológica. Já outros 

pensadores, oriundos de povos cujos pensamentos foram forjados em diferentes ontologias, não 

estariam legitimados a apresentar epistemologicamente suas formas de acessar o “ser” e a 

própria vida. 

A proposta da chamada “virada ontológica” é reconhecer que não existe apenas uma 

natureza sujeita a várias representações ou visões, ou seja, a várias culturas, como sugere o 

multiculturalismo e a ontologia naturalista. Existem, sim, várias naturezas, vários mundos, 

acessados por diferentes ontologias, como, por exemplo, o animismo ameríndio identificado 

por Viveiros de Castro e definido como “todos os habitantes do cosmo são gente em seu próprio 

departamento – ocupantes potenciais da posição dêitica da primeira pessoa ou sujeito do 

discurso cosmológico”. 

A relevância desse giro na ontologia, como ressalta Renato Sztutman, deve ser 

transformativa: 

 

O reconhecimento de outras ontologias e modos de existência, quase sempre 
ameaçadas por ordens hegemônicas – veja-se o esforço da Ciência moderna em 

estabilizar os próprios conceitos de natureza e de fato científico (Latour, 1991 ) −, é 
de saída um ato político que põe em risco essa hegemonia. É nessa direção que 
Viveiros de Castro (2014) assume que a “Virada Ontológica” é, antes de tudo, 
“virada” ou a “vez” do nativo240. 

 

A relacionalidade também está presente no chamado perspectivismo ameríndio, uma 

síntese conceitual, que Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima propõem para examinar 

a filosofia amazônica, no que concerne à natureza relacional dos seres e à composição do 

mundo. Viveiros de Castro explica que, para muitos povos originários da América do Sul, o 

                                                 
que me interessa.” (LATOUR, Bruno. Entrevista para Marcelo Fiorini. Revista Cult, ano 12, n. 132, p. 14-17, 
fev. 2009. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-bruno-latour/. Acesso em: 12 mar. 
2021). 

240 SZTUTMAN, Renato. Perspectivismo contra o Estado: uma política do conceito em busca de um novo conceito 
de política. Revista de Antropologia, São Paulo, FFLCH/USP, v. 63, n. 1, p. 186-187, 2020. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/169177/160463. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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mundo é habitado por diferentes tipos de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas. Para 

esses povos indígenas, o modo como os humanos veem os animais e outras subjetividades, 

como deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, fenômenos 

meteorológicos etc. é diferente do modo como esses seres os veem e se veem. 

Para esses povos originários, principalmente os do Noroeste amazônico, os animais são 

gente, ou se enxergam como pessoas. A forma visível, o corpo material de cada espécie é uma 

simples roupagem, que esconde uma forma interna humana, que é visível apenas aos membros 

da mesma espécie ou aos chamados “seres transespecíficos”, como são os xamãs. A forma 

interna, o espírito do animal, que é semelhante à subjetividade ou intencionalidade que nós 

humanos chamamos de consciência humana, substancia-se em um corpo humano, oculto sob a 

pele, como também na forma externa do animal. Então, destaca-se uma essência antropomórfica 

de natureza espiritual, ou seja, uma consciência, que é comum a todos os seres, e uma variedade 

de formas corporais sensíveis, que são tidas apenas como vestimentas, que podem assumir 

várias formas, caracterizando um mundo transformacional241. 

Nessa ontologia dos povos originários amazônicos, não se concebe uma diferenciação 

do humano e do animal, pela cultura, pela espiritualidade, pelo intelecto, como na cosmologia 

evolucionista ocidental. Ao contrário, “a condição original comum aos humanos e animais não 

é a animalidade, mas a humanidade [...] O referencial comum a todos os seres da natureza não 

é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição”242. 

Em nossa ontologia naturalista, o que nos assemelha aos demais seres não humanos é a 

nossa dimensão material, biológica; já no perspectivismo ameríndio, a ideia é contrária, os 

humanos e os animais não humanos não comungam de uma mesma dimensão biológica, pois 

cada um tem um corpo, uma roupagem diferente, e o que nos une é a nossa humanidade comum. 

Essa humanidade compartilhada por todos os seres é a dimensão espiritual, uma consciência 

comum que une todas as formas de vida. 

Nesse ponto, Viveiros de Castro destaca a relevância da diferença entre a espécie 

humana e a condição humana, para compreender a ontologia perspectivista desses povos 

originários. As variadas formas animais com papel simbólico e prático, como os grandes 

animais predadores, que são rivais dos humanos, e os animais que são presas dos humanos 

revestem-se de diferentes formas físicas, mas todos têm uma única “essência” espiritual. Essa 

                                                 
241 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 2. n. 2, p. 115-144, out. 1996. Disponível em: 
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consciência comum é a humanidade comungada por esses animais não humanos e pelos 

humanos243. 

Na ontologia naturalista, a interconexão dos humanos com a natureza é biológica, ou 

seja, “os humanos são aqui organismos como os outros, corpos-objetos em interação ‘ecológica’ 

com outros corpos e forças, todos regulados pelas leis necessárias da biologia e da física”244. Já 

para a ontologia animista, humanos e não humanos são membros de uma comunidade 

sociocósmica, compartilhada por comungarem de uma única dimensão anímica, de uma única 

cultura, ou seja, de um único espírito. 

Viveiros de Castro indaga se o animismo não incorreria também em uma forma de 

antropocentrismo, na medida que estende aos animais uma subjetividade comum aos seres 

humanos, uma humanidade. O autor responde a essa questão: 

 

[...] as autorreferências do tipo “gente” significam “pessoa”, não “membro de uma 
espécie humana”; e elas são pronomes pessoais, registrando o ponto de vista do sujeito 
que está falando, e não nomes próprios. Dizer então que os animais e espíritos são 
gente é dizer que são pessoas; é atribuir aos não humanos as capacidades de 
intencionalidade consciente e de “agência” que definem a posição do sujeito. Tais 

capacidades são reificadas na “alma” ou “espírito” de que esses não humanos são 
dotados. É o sujeito quem tem alma, e tem alma quem é capaz de um ponto de vista 
[...] Todo ser a que se atribui um ponto de vista será assim sujeito, espírito; ou melhor, 
ali onde estiver o ponto de vista, também estará a posição de sujeito245. 

 

Viveiros de Castro destaca que enquanto para nossa ontologia “o ponto de vista cria o 

objeto”, para o perspectivismo ameríndio, “o ponto de vista cria o sujeito”. Ressalta que os 

xamãs explicam que esses seres não humanos colocados em perspectiva de sujeitos se veem 

culturalmente como humanos. A natureza do sujeito está forjada na cultura, por uma 

subjetividade compartida entre humanos e não humanos. 

Na ontologia ocidental, se de um lado a humanidade é uma espécie entre outros animais, 

e a animalidade é uma província que inclui os humanos por sua dimensão biológica; 

contraditoriamente, essa mesma humanidade é posta como uma condição moral, que exclui os 

animais não humanos. Assim, na cosmologia ocidental, o conceito de “natureza humana” 

reivindica uma continuidade física (biológica) e uma descontinuidade metafísica (cultural) 

entre humanos e não humanos. Os ameríndios, ao revés, postulam uma continuidade espiritual, 
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cultural, subjetiva entre humanos e não humanos, e uma descontinuidade física, uma vez que, 

apesar de cada um assumir um corpo físico diferenciado, comungam de uma alma comum246. 

As mundividências dos povos originários ameríndios descortinam uma ontologia 

relacional voltada para a sustentabilidade das condições da vida, que se revela em práticas 

neguentrópicas redutoras do impacto dos processos de aceleramento entrópico, que coloca em 

dúvida o devir de todos os seres vivos e igualmente do ser humano. 

Essa visão relacional de interdependência social entre o ser humano e os seres não 

humanos, fundada em uma relação de parentesco, que é proposta pelo perspectivismo 

ameríndio, também se apresenta como um pressuposto ontológico para a construção de uma 

ética fincada na responsabilidade, no cuidado e na reverência da própria vida em sua plenitude. 

Uma ética que reconheça o valor intrínseco dos seres não humanos e dos ecossistemas, apta a 

fundamentar a base teórica para o reconhecimento da subjetividade e dos direitos da própria 

natureza, e que habilita os povos indígenas como legítimos representantes das plantas e animais, 

como sujeitos de direito na roda do discurso. 

 

2.8 Conclusão 

 

Emprestando a metáfora de Hans Jonas, a mudança na ontologia é a linha de Ariadne 

que nos retirará do caos antropogênico247. 

Como se depreende dos itens anteriores, a ontologia analítica e dual que se inaugurou 

com Aristóteles, ao conceituar substância separando a matéria da forma ou essência, foi o ponto 

de partida para nossa compreensão errática da natureza, que chegou ao equívoco limítrofe com 

os conceitos de res cogitans e res extensa de Descartes. Assim, o primeiro passo para a mudança 

é a ruptura com próprio paradigma ontológico analítico e dualista que serviu de base para o 

antropocentrismo e também para a visão reducionista da biosfera. 

Tampouco supera o problema a adoção pura e simples dos monismos pós-dualistas, seja 

o chamado materialismo fisicalista, que reduz a natureza à condição de pura matéria, seja o 

idealismo transcendental kantiano ou existencialista de Heidegger, que vislumbram uma 

natureza descolada da realidade da biosfera. 

                                                 
246 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 2. n. 2, p. 115-144, out. 1996. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200005. Acesso em: 20 abr. 
2020, p. 126-129. 

247 JONAS, Hans. The phenomenon of life: toward a philosophical biology. New York: Harper & Row, 1966. p. 3. 



106 

 

A mudança de paradigma ontológico que se propõe é a adoção de um neoplatonismo 

contemporâneo dialogado com as cosmovisões dos povos originários, com as chamadas 

epistemologias do Sul248 e as ciências do sistema Terra. 

Nesse sentido, o monismo neoplatônico de Plotino harmoniza-se perfeitamente com a 

ética geral da coerência de Cirne-Lima e com a ética da responsabilidade de Hans Jonas, e, em 

certa medida, com a cosmovisão dos povos originários, portanto, apresenta-se como uma nova 

ontologia adequada para fundamentar as bases de uma ética ecológica aplicada da harmonia 

com a natureza.  

 

                                                 
248 SANTOS, Boaventura de Sousa. Una epistemología del sur: la reivención del conocimiento y la emancipación 

social. México, DF: Siglo Veintiuno, 2009. 



107 

 

3 UM NOVO SISTEMA ÉTICO, PAUTADO NA COERÊNCIA E NA 

RESPONSABILIDADE, PARA O RECONHECIMENTO DE VALOR INTRÍNSECO À 

NATUREZA 

 

A necessidade de se dedicar dois capítulos deste trabalho à ética decorre da premissa de 

que o valor preexiste à norma jurídica. Antes da norma posta, há sempre um valor. Assim como 

o reconhecimento dos direitos humanos passou por uma “dinamogenesis dos valores”, como 

fruto “de uma sucessão de batalhas direta e indiretas para a abertura de espaços diante do poder 

estabelecido”, a luta pelos direitos da natureza também passa por uma “dinamogenisis dos 

valores” que deve ser examinada249. 

Nessa linha, tendo em vista que este trabalho objetiva o reconhecimento da juridicidade 

do princípio da harmonia com a natureza como fundamento legitimador do reconhecimento de 

subjetividade e personalidade para as plantas, animais, ecossistemas, espécies e biofera, é 

imperativo perscrutar os princípios de uma ética geral que fundamente a proposta de uma ética 

aplicada à ecologia, apta a apoiar o reconhecimento de subjetividade jurídica às plantas, aos 

animais, aos ecossistemas, às espécies, à biodiversidade e à biosfera. 

Essa ética aplicada à ecologia, além de se desdobrar do diálogo da ontologia monista 

neoplatônica com as ontologias dos povos originários, deverá ser apta para orientar o agir, não 

só das relações entre os seres humanos, mas também dos seres humanos com os animais, as 

plantas, os ecossistemas, as espécies e a biosfera, ou seja, essa ética aplicada ecológica precisa 

partir do reconhecimento de valor intrínseco e subjetividade aos seres não humanos e aos entes 

holísticos orgânicos com os quais a humanidade compartilha a vida. 

Com esse propósito, serão examinadas nos próximos itens a ética de coerência dialética 

do filósofo brasileiro Cirne-Lima e a ética de responsabilidade de Hans Jonas, como uma 

proposta fundamentadora e legitimadora de uma ética ecológica aplicada que reconheça o valor 

intrínseco dos seres vivos não humanos e dos entes holísticos orgânicos e, por consequência, 

possibilite a extensão de direitos para esses seres não humanos e entes orgânicos, colocando-os 

como membros de uma comunidade de sujeitos que partilham de uma supraconsciência 

cósmica, que é imanente a todos os seres e que lhes confere a titularidade de dignidade. 

Antes de detalhar os sistemas éticos de Cirne-Lima e de Hans Jonas, urge explicar 

brevemente os motivos pelos quais os sistemas éticos dualistas de raiz kantiana, apesar de terem 
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significado um grande avanço no progresso da humanidade, não se demonstram adequados para 

justificar a consideração moral dos animais, plantas e ecossistemas. 

 

3.1 A insuficiência da ética dualista diante da crise ecológica 

 

Cirne-Lima explica que no início de nossa civilização, o dever-ser, que é o tema central 

da ética, foi formulado no âmbito familiar. O pater, pelo canto sacro da família no ritual do 

fogo sagrado, regrava o agir dos membros do grupo familiar, definindo o bem e o mal. A ética 

em nossa civilização surge na religião da família patriarcal grega. Com o tempo, as questões 

referentes ao agir extrapolam a esfera familiar e começam a permear os interesses do grupo 

social maior na cidade, na polis. Nesse ponto da história da ética, na antiga Grécia, surge a 

indagação sobre o que é uma lei justa ou injusta, que será a temática dos sofistas, de Platão e 

Aristóteles, e nos demonstra a relevância da ética e dos valores na gênese das instituições 

jurídicas250. 

Essa questão do dever-ser foi tratada primeiramente por Sócrates, quando dizia em seus 

Diálogos que a virtude é aquilo que deve ser. Esse é o ponto inicial da filosofia de Platão: o 

mundo que “é” e o mundo que “deve ser”; é a partir disso que surge uma doutrina sobre o 

correto agir251. 

Platão estabelece como critério ético a hierarquização dos valores em uma estrutura 

piramidal, em cujo cume está o bem supremo. Aristóteles propõe como critério ético a chamada 

reta razão, que vai prevalecer na escolástica tomista e até na ética kantiana. A ética fundada na 

reta razão vai ganhar profundidade, bem como o vigor que reverberará até nossos dias, com 

Kant252.  

Na modernidade, quando Kant constrói seu sistema ético, ele parte do pressuposto fático 

de que todos os povos, em qualquer época e lugar, têm um senso do que deve ser; esse “dever-

ser”, Kant chama de fato da razão. A partir desse ponto inicial, lança a pergunta transcendental: 

qual a condição necessária de possibilidade de tal fato, ou seja, de todos os povos em qualquer 

tempo e lugar terem um dever-ser. Qual a condição sine qua non para esse fato? Cirne-Lima 

destrincha a questão proposta por Kant: 
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Qual a conditio sine qua non? Para que todos os povos em todos os lugares tenham 
tal Dever-ser, é preciso que exista uma estrutura a priori, é preciso que exista um eu 
transcendental prático que se guie por um único princípio geral. Há, pois, um Princípio 

transcendental da Razão Prática que é condição necessária a priori e o denominador 
comum das múltiplas éticas locais. Este Princípio prático, Kant chama de imperativo 
categórico: Age sempre de tal maneira que a norma de tua ação possa ser elevada ao 
estatuto de lei Universal. Este grande imperativo moral é vazio de conteúdo, sim, mas 
em compensação é válido para todos253. 

 

Como se vê, a crítica da razão prática de Kant foi um grande avanço na teoria geral da 

ética, todavia apresenta alguns problemas que dificultam o seu uso como um sistema ético geral 

apto a embasar uma ética ecológica aplicada. A primeira crítica é feita com propriedade pelo 

filósofo Cirne-Lima e reside no fato de Kant ter cindido a razão teórica, onde se formulam 

proposições descritivas, da razão prática, onde se formulam proposições normativas. Essa 

dualidade cria um problema levantado por Cirne-Lima: uma ética que pretenda ser geral deverá 

indicar como fazer a passagem das proposições descritivas, do mundo do “é”, para proposições 

normativas, para fazer uma fundamentação do dever-ser que evite a chamada falácia naturalista, 

ou seja, fazer uma fundamentação da ética em leis da natureza. Como nos ensina Cirne-Lima: 

 

Proposições normativas não são algo que possa ser dado ou medido pela experiência 
sensível; no mundo sensível as coisas são o que são e como são, não existindo aí, 
nenhum Dever-ser que possa ser percebido. Mas, se não formamos o Dever-ser a partir 
da experiência sensível, se esta não é critério do mesmo, de onde vem o Dever-ser? 

Se ele não vem do mundo sensível e a posteriori, significa que ele é algo a priori? E 
isso pode ser demonstrado ou pelo menos mostrado?254  

 

Essa questão, de fato, apresenta-se tormentosa, pois se a as leis naturais que estão no 

mundo sensível, do “ser”, são tratadas pela razão teórica, pelas proposições descritivas, como 

serão apreendidas pelo dever-ser, pelas proposições normativas que tratam do agir na razão 

prática? Assim, na formulação das proposições normativas da razão prática, que tratam do agir, 

nunca será possível regrar esse agir em harmonia com as leis naturais? Então, toda nossa ética 

será vazia de conteúdos ecológicos? Uma vez que os processos ecológicos entrópicos e 

neguentrópicos estão no mundo do “ser” nunca poderão ser tratados pelo dever-ser? De fato, a 

dualidade das razões teórica e prática estabelecida por Kant inviabiliza uma ética ecológica 

aplicada, como pontua Cirne-Lima: 
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Além dessas duas questões, que são fundamentais, várias outras se colocam. A mais 
importante delas refere-se a um problema crucial dos nossos tempos, à Ecologia: 
Como construir uma ética que, vigendo entre homens e para homens, fundamentada 
exclusivamente na dignidade da pessoa humana, mostre e justifique as obrigações 
ecológicas que hoje ninguém mais nega como sendo parte importante do nosso Dever-

ser? Além disso, como construir uma ética que sendo universal e, por isso, 
necessariamente formal, possa ter conteúdos materiais? Como conciliar, em tais 
éticas, o a priori e o a posteriori? E ainda como conciliar a validade universal de 
princípios éticos e a pluralidade legítima de muitas culturas?255 

 

Assiste razão a Cirne-Lima quando pontua a insuficiência do sistema ético kantiano 

antropocêntrico para servir de fundamento para a ética ecológica aplicada. Além da dualidade 

que criou um abismo aparentemente intransponível entre as proposições descritivas e 

normativas, o que gera uma ética formalista vazia de conteúdos materiais ecológicos, ainda 

instaurou uma simetria contratualista que exclui da consideração moral os seres não humanos, 

em relação aos quais os seres humanos têm apenas um dever ético indireto. 

Ao analisar as éticas contemporâneas de natureza deontológica baseadas em Kant, como 

o contratualismo de John Rawls256, verifica-se que em suas bases estão os conceitos de posição 

original e o consenso sobreposto, que fundamentam a justiça como resultado de uma escolha 

feita deliberadamente em um hipotético contrato original, fundamento último para todos os 

demais acordos, pactos e contratos; todavia os animais, as plantas e os ecossistemas não podem 

fazer parte desse acordo social, pois só é possível falar em justiça diante de relações entre “seres 

autônomos capazes de reconhecimento mútuo como iguais morais”257. A partir dessa premissa 

kantiana, os seres não humanos estão excluídos da comunidade ética contratualista de Rawls. 

Brian Baxter discorre também sobre a problemática questão de os seres não humanos 

serem abrangidos pelas ideias de ética e de justiça rawlsianas, tendo em vista que não seriam 

aptos a ocupar a chamada “posição original”, uma vez que os participantes desta devem ter 

capacidade cognitiva, linguagem e autoconsciência. Da mesma forma, não poderiam participar 

do consenso, pois não possuem senso de justiça. Com efeito, o consenso de Rawls pressupõe 

bilateralidade e simetria de responsabilidades entre seus participantes. Assim, a sua ética 

contratualista também se demonstra inadequada como fundamento de uma ética ecológica.258 
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Igualmente, a ética do discurso de Apel259 e Habermas260 não oferece uma solução para 

a crise ecológica. Em que pese o avanço em relação à ética kantiana e rawlsiana, a ética do 

discurso ainda não fornece fundamentos para uma ética ecológica aplicada. Com efeito, Apel e 

Habermas trabalham com dois princípios, o princípio do discurso e o princípio da 

universalização. Este, chamado de princípio “u”, corresponde ao imperativo categórico de Kant, 

ou seja, tem o papel normativo de um dever-ser. Todavia, esse princípio é funcionalizado pelo 

princípio do discurso, que confere conteúdos históricos e contingentes ao princípio da 

universalização, isto é, Apel e Habermas trabalham com os atos de fala para criar uma hipotética 

roda de discurso racional, na qual os temas do bem e do mal são debatidos em um ambiente 

sem violência e, no qual, todos estão representados para, assim, definir se um determinado 

interesse é ético261. 

Xabier Etxeberria, ao tratar do tema da ética diante da crise ecológica, aponta 

dificuldades da ética discursiva em oferecer uma solução moral para a crise. Primeiramente, 

apesar de Habermas e Apel pretenderem formular uma abertura para os problemas ecológicos, 

não conseguem se desvencilhar do antropocentrismo e, tampouco, do dualismo. Nesse ponto, 

Etxeberria cita a objeção feita a Habermas por Henning Ottmann, na qual asseverou que a 

racionalidade comunicativa proposta por Habermas não superou o acesso à natureza como mero 

instrumento, ou seja, objeto do domínio humano, de modo que não oferece qualquer 

possibilidade para uma ética cosmológica que reconheça valor intrínseco à natureza262. 

Em réplica à objeção de Ottmann, Habermas reafirma que, dos pontos de vista 

cognoscitivo e científico, só é possível acessar a natureza objetivada. Etxeberria ressalta que a 

ética do discurso de Habermas permite que os humanos continuem a tratar a natureza de forma 

instrumental, para atender a seus interesses emancipatórios. Para Habermas, há uma dificuldade 

em superar a fragmentação da relação dos seres humanos com a natureza porque, como 

tributário de Kant, não admite uma razão unificada; tampouco aceita um retorno da ética à 

metafísica. Apel, por sua vez, funda sua ética no conceito de intersubjetividade de sujeitos 

corresponsáveis em uma comunidade comunicacional. Ocorre que essa intersubjetividade 

                                                 
259 APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução: Paulo 

Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2000. v. 2. 
260 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. 
261 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Dialética para principiantes. Porto Alegre: Escritos Editora, 2017, p. 

158. 
262 ETXEBERRIA, Xabier. La ética ante la crisis ecológica. Cuadernos Bakeaz, Bilbao, n. 5, p. 4, dic. 1994. 

Disponível em: https://www.academia.edu/3318336/La_%C3%A9tica_ante_la_crisis_ecol%C3%B3gica. 

Acesso em: 15 nov. 2020. 
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comunicacional se funda no conceito de reciprocidade, portanto restringe a comunidade de 

atores corresponsáveis e solidários à comunidade dos humanos263. 

Tanto Apel quanto Habermas não consegue desdobrar essa responsabilidade e 

solidariedade em direção aos seres vivos não humanos, pois estão presos à concepção kantiana 

de que os seres não humanos são objetos, logo os humanos têm para com eles apenas deveres 

indiretos. Apel até mitiga essa posição, reconhecendo uma reciprocidade limitada de 

competência comunicativa em relação à natureza, mas não o suficiente para vencer as amarras 

do contratualismo ao qual está preso264. 

A origem da objeção epistemológica de Habermas em estender o círculo de 

consideração ética para abranger os seres não humanos está em sua obra que diferencia os 

conceitos de trabalho e interação265. Habermas considera que o trabalho humano 

necessariamente objetifica a natureza pelo uso da ciência e da tecnologia. Essa relação de 

domínio do ser humano sobre a natureza, reduzindo-a a mero instrumento, legitima-se no 

interesse da espécie humana em sua própria reprodução e sobrevivência. 

Já o trabalho, que é uma questão estratégica de sobrevivência, é concretizado pelo 

domínio da natureza. A interação ocorre na esfera social, regida pela ética do discurso público, 

cujo objetivo último é a compreensão mútua entre os membros da comunidade ética, os seres 

humanos. 

Nessa linha, Habermas considera que a atribuição de valor fim à natureza seria um 

retorno ao período pré-moderno, uma renúncia às conquistas do iluminismo que, pelo domínio 

da natureza, teria legado à humanidade a plena emancipação. Habermas chega até a admitir que 

os humanos teriam uma responsabilidade “quase moral”, fundada na ação comunicativa, com 

os animais que se interagem com humanos por gestos não linguísticos, porque esses animais 

estariam estabelecendo uma relação intersubjetiva com a comunidade dos humanos. Todavia, 

essa responsabilidade “quase moral” não seria estendida às plantas, aos ecossistemas e aos 

animais sem aptidão comunicativa266. 

Como se percebe, Habermas coloca empecilhos de ordem epistemológica à frente da 

questão ética mais urgente da história do pensamento humano: a salvação, não só da espécie 

humana, mas das condições de vida no Planeta. As objeções epistemológicas levantadas por 

                                                 
263 ETXEBERRIA, Xabier. La ética ante la crisis ecológica. Cuadernos Bakeaz, Bilbao, n. 5, p. 5, dic. 1994. 
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Habermas só fazem sentido aos tributários do sistema filosófico dualista, do qual sua ética, 

apartada da metafísica, é herdeira. 

Apesar de ter avançado no sentido de construir uma democracia discursiva, que assegura 

o lugar de fala dos grupos humanos socialmente minoritários na roda do discurso pacífico, falha 

quando se descola de uma realidade que afeta toda a estrutura social, como um óbice 

intransponível ao bem-estar da humanidade. A crise ecológica fatalmente comprometerá o 

discurso da não violência enaltecido por Habermas. Já não se pode negar que as mudanças 

climáticas, a desertificação de grandes extensões de terras que eram produtivas e a falta de 

chuvas estão impelindo milhões de pessoas ao refúgio, em busca do mínimo existencial, e isso, 

à evidência, exaspera os conflitos e a desigualdade social. 

A democracia, como reciprocidade igualitária dos membros de uma sociedade, só será 

possível em um Planeta onde haja condições de sustentabilidade, tendo em vista que a harmonia 

entre o ser humano e a natureza apresenta-se como pressuposto básico de qualquer projeto de 

democracia discursiva ecologicamente sustentável. 

 

3.2 Ética de coerência dialética de Cirne-Lima como uma proposta apta a embasar uma 

ética ecológica aplicada 

 

Como já mencionado, Cirne-Lima propõe um sistema ético dialético a partir da 

resolução dos grandes problemas teóricos que os sistemas éticos analíticos e dualistas, já 

analisados no item anterior, não conseguiram resolver. 

São cinco grandes questões: i) como fazer a passagem das proposições meramente 

descritivas pertinentes à razão teórica para proposições normativas da razão prática sem incorrer 

na falácia naturalista? ii) estabelecer os primeiros grandes princípios que devem reger o dever -

ser, para definir o que é eticamente certo ou errado; iii) a questão que concerne à passagem do 

particular para o universal, ou vice-versa, ou seja, como construir uma ética que mesmo sendo 

formal (universal) tenha conteúdos concretos?; iv) como conciliar a validade universal de 

princípios éticos e a pluralidade legítima de muitas culturas? v) como construir uma ética 

pautada apenas na dignidade da pessoa humana apta a justificar obrigações ecológicas? 

Ao tratar da primeira questão, ou seja, como fazer a passagem das proposições 

meramente descritivas pertinentes à razão teórica para proposições normativas da razão prática, 

sem incorrer na falácia naturalista, Cirne-Lima, ressalta que essa questão está entrelaçada com 

a segunda, ou seja, estabelecer os primeiros grandes princípios que devem reger o dever-ser, 

para definir o que é eticamente certo ou errado. 
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Ressalta que para Platão, os primeiros grandes princípios da ética se fundamentam nas 

grandes leis que regem o universo cósmico, isto é, as leis que regem os astros, a natureza e todo 

o universo e que disciplinam também a alma do ser humano. Todavia, como se constata 

rapidamente, ao fundamentar a ética nas leis da natureza, Platão incorreu na falácia naturalista. 

Aristóteles, por sua vez, distinguiu e separou as proposições descritivas das prescritivas, de 

modo que escapou da falácia naturalista, mas, não obstante, teve dificuldades para fundamentar 

o dever-ser das virtudes. Primeiramente, propôs a tradição como fundamento legitimador do 

bom, do certo. Mas sabe-se que nem sempre a tradição se presta como critério ético, na medida 

que há muitas tradições más. Posteriormente, adotou a mesótes, ou seja, o meio termo. 

Entretanto, o próprio Aristóteles, ao analisar a virtude da coragem, concluiu que nem sempre o 

meio termo é precisamente o caminho do meio. Para ele, a coragem é o meio termo entre a 

covardia e a temeridade, mas chegou à conclusão de que a coragem mais se aproxima do 

extremo da temeridade que da covardia. Então, ao entender que a mesótes não podia ser o 

princípio fundador de sua ética, Aristóteles propõe a reta razão decorrente do discurso bem 

conduzido, orthòs lógos, como fundamento. Porém, a primeira questão continuou pendente para 

Aristóteles: como fazer a passagem das proposições descritivas para as normativas?267 

Cirne-Lima assevera que esse problema não foi resolvido por Aristóteles, nem por 

Tomás de Aquino, e nem mesmo por Kant, tendo em vista que ao separar a razão teórica da 

razão prática, continuou a deixar o dever-ser esvaziado de conteúdo concreto. Cirne-Lima 

ressalta que o primeiro grande equívoco foi colocar o problema da fundamentação da ética geral 

na justificação da passagem das proposições descritivas para as proposições normativas. 

Questiona o porquê de se justificar as proposições normativas, que regem o agir humano, com 

proposições descritivas, que descrevem os fenômenos? Por que o discurso descritivo teria uma 

proeminência de certeza, verdade e racionalidade sobre o discurso normativo? Em seguida, 

assevera que o caminho correto deve ser o inverso, tendo em vista que o conjunto das 

proposições normativas é mais abrangente e contém as proposições descritivas, pois nossas 

proposições quotidianas na concretude da vida, apesar de terem elementos descritivos, são 

sempre repletas de valores ou desvalores. 

As proposições puramente descritivas são raras, geralmente só são obtidas após a 

abstração da carga valorativa que permeia a maioria das proposições. Assim, nossas certezas 

                                                 
267 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Ética de coerência dialética. Veritas: Revista de Filosofia da PUCRS, 

Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 944, dez. 1999. Disponível em: 
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do dia a dia, no mundo concreto, estão permeadas de valores, de descrições que ora são 

valoradas, ora são desvaloradas. 

Seguindo essa linha de raciocínio, pontua que o problema central na ética não é fazer a 

passagem de proposições descritivas para normativas, mas, sim, justificar o dever-ser presente 

em nossas proposições, que são majoritariamente normativas. Então, quais são os primeiros 

grandes princípios que devem reger o dever-ser, para definir o que é eticamente certo ou errado? 

Para responder a essas inquietantes indagações, Cirne-Lima propõe o dever-ser não 

apenas como o grande operador modal da ética, mas também de toda a filosofia. 

Para fundamentar o dever-ser como um operador modal de toda a filosofia, retorna ao 

primeiro princípio do ser e do pensar, fundante da nossa ordem simbólica conceitual, o princípio 

da não contradição formulado por Aristóteles: “É impossível predicar  e não predicar o mesmo 

predicado do mesmo sujeito sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo”. Trata-se de um princípio 

inquestionavelmente verdadeiro e universalmente válido, todavia, ao se debruçar sobre ele, 

Cirne-Lima aponta um equívoco de Aristóteles ao formular o princípio da não contradição. Seu 

erro foi afirmar que a contradição é impossível. Cirne-Lima explica que a contradição é um 

nonsense, é errônea, é irracional, mas, a rigor, é factível, pode existir e existe, de modo que não 

é impossível, é algo suscetível de ocorrer no plano ôntico. Dessa forma, o operador modal, 

“impossível” foi usado por Aristóteles de forma inapropriada, quando formulou o princípio da 

não contradição268. 

O correto, segundo Cirne-Lima, teria sido dizer a contradição “não deve-ser”. 

Aristóteles deveria ter usado o operador modal deôntico “dever-ser”. 

Nessa linha, explica Cirne-Lima que o princípio da não contradição, que é a base do 

pensamento e do ser, “não diz que impossível dizer ou escrever contradição, diz apenas que não 

devemos fazê-lo, que a contradição deve ser evitada”. Assim, a correta formulação do princípio 

da não contradição é o “Princípio da Contradição a Ser Evitada”. 

Nessa ordem de ideias, a fundamentação primordial do dever-ser colocado por Cirne-

Lima como a base da ética geral é o “Princípio da Contradição a Ser Evitada: Não se deve 

predicar e não predicar o mesmo predicado do mesmo sujeito sob o mesmo aspecto e ao mesmo 

tempo”269. 

                                                 
268 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Ética de coerência dialética. Veritas: Revista de Filosofia da PUCRS, 

Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 944, dez. 1999. Disponível em: 
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Cirne-Lima demonstra que o dever-ser que embasa a ética geral, reside na raiz, no 

começo de todo o conhecimento, até mesmo da lógica, na formulação do princípio da não 

contradição por Aristóteles. Isso significa dizer que o primeiro princípio de todo o falar, do 

pensar, de toda a nossa racionalidade, a não contradição, é um princípio de natureza ética, 

formulado com o operador modal deôntico “dever-ser”. 

Diante dessa proposta de Cirne-Lima, a passagem das proposições descritivas para 

normativas é apenas um falso problema, tendo em vista que restou demonstrado que o conjunto 

das proposições normativas, regidos pelo modal dever-ser, é o mais amplo e contém o conjunto 

das prescrições descritivas. 

Cirne-Lima explica que essa supraética, que está enraizada no modal deôntico do dever-

ser no princípio da não contradição, perpassa toda a filosofia: a lógica, a natureza, o espírito, a 

ética no sentido tradicional, a estética e a filosofia da história. Por fim, indaga em que medida 

esse grande princípio ético da não contradição rege o agir humano na esfera social, nas relações 

intersubjetivas e nas relações com a natureza: “O que o uso correto dos predicados tem a ver 

com a eticidade de nossas ações e com ecologia? Não há uma distância enorme entre um ponto 

e outro?”270  

Responde afirmativamente e assevera que essa distância existe, mas deve ser vencida. 

Enfatiza que primeiramente é necessário compreender que todo sistema filosófico começa com 

a lógica, pois no início de todo processo, há a necessidade de uma justificação lógica, tendo em 

vista que ela ordena o curso do pensar, do falar e de toda a formulação principiológica. Essa 

lógica não é a lógica formal no sentido moderno, mas a lógica de Hegel, aquela que:  

 

[...] ao trazer à luz os primeiros princípios ou regras que constituem o pensar, 
imediatamente coloca a questão, se estas regras são apenas regras do pensar ou 
também são regras do ser. Esta lógica também é uma Ontologia? Os nexos necessários 
que travejam o pensamento são relações necessárias existentes no mundo das coisas? 
Os primeiros princípios de uma gramática profunda do pensar e do falar são também 
os primeiros princípios da gramática do ser?271 

 

Cirne-Lima responde positivamente a essas indagações e adverte que os primeiros 

princípios do pensar, aqueles que fundam a ordem simbólica conceitual, devem 

necessariamente ser também princípios do “ser”, de acesso ao “ser”, sob pena de não existir 

verdade em nosso pensar e falar. 
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Assim, os primeiros princípios do falar e do pensar são também princípios do ser, ainda 

que, em um segundo momento, as regras derivadas desse primeiro princípio sejam diferentes e 

específicas para a lógica e para a ontologia. Cirne-Lima explica que há uma conexão em nível 

radical entre a lógica e a ontologia e isso já era afirmado por Platão e Aristóteles, sendo que 

Hegel reconstruiu essa conexão em seu sistema filosófico, ideia que prevaleceu por um longo 

tempo, de Platão até o primeiro Wittgenstein. 

Para resolver a segunda questão proposta, ou seja, estabelecer o primeiro grande 

princípio que deve reger o dever-ser, para definir o que é eticamente certo ou errado, recorre ao 

primeiro princípio do ser e do pensar, o princípio da não contradição formulado por Aristóteles, 

e explica que esse primeiro princípio fundador da ordem simbólica tem o mesmo significado 

dos princípios do uno e da díade de Platão. Acrescenta que os princípios platônicos do uno e da 

díade272 podem ser compreendidos ainda de uma forma mais didática como princípio da 

identidade (uno), princípio da diferença (díade) e síntese de ambos, o princípio da coerência 

(não contradição). Desse modo, o uno, a díade e sua síntese resumem-se no grande princípio da 

coerência universal, ou seja, a não contradição. 

Em outros termos, o primeiro princípio fundamental de todo o pensar e de todo o ser 

proposto por Aristóteles e aceito como tal até os dias de hoje é o princípio da não contradição. 

Platão também propôs a não contradição como base do pensar e do ser, todavia, no lugar de 

usar a expressão “não contradição”, valeu-se para o mesmo fim de dois princípios: o uno e a 

díade e sua síntese, que é a própria não contradição. Cirne-Lima identifica o princípio do uno 

com o princípio da identidade; já o princípio da díade é o princípio da diferença, a síntese entre 

ambos, ou seja, a não contradição é denominada como princípio da coerência. 

O filósofo destrincha o princípio da identidade, o uno, primeiramente na lógica, da 

seguinte forma: 

i) Identidade simples, representada pelo signo “A”, ou seja: “Quem diz uma 

palavra ou escreve um signo está exercendo a identidade simples.”273; 

                                                 
272 Para Platão, tudo deriva do processo de desdobramento do universo, a partir de dois primeiros princípios: 

princípio da unidade (uno) e princípio da dualidade ou multiplicidade ou pluralidade. Assim, tudo inicia em uma 
unidade, em um ser uno. No início só existia um ser uno, ele é o todo e tudo, o hen kai pan. O uno possui em sua 
essência a semente da multiplicidade, ou seja, traz dentro de si o outro. Essa alteridade é seminal no uno. Dentro 

do uno há um par de opostos: o ser-uno e o ser-outro. O ser-uno é a identidade, é a tese; o ser-outro é a diferença, 
a multiplicidade, é a antítese. A síntese de ambos forma a tríade (CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho, A 
explicação do mundo. In: ULMANN, Reinholdo Aloysio (org.), Consecratio mundi: festschrift em homenagem 
a Urbano Zilles, Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. p. 296). 
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ii) identidade iterativa é a repetição em série da identidade em sua forma simples, 

representada na lógica por A, A, A... até o infinito; 

iii) identidade reflexa é a flexão do signo sobre si mesmo, simbolizada na lógica por 

A=A. É nessa última forma de identidade que se instaura a reflexão; é a partir da 

identidade reflexa que surge a lógica formal. 

Depois trata da díade, o princípio da diferença na lógica, ou seja, a “emergência do 

novo”, daquilo que não está contido na identidade simples “A”, nem na identidade iterativa A, 

A, A... e nem na identidade reflexa A=A. 

O princípio da diferença é o surgimento de algo novo e contingencial. Realiza-se com o 

surgimento do diferente, representado na lógica por um “B”, um “C”, um “D” ou qualquer outro 

que não seja “A”. Cirne-Lima explica que o princípio da diferença introduz algo novo, que não 

está: 

 
[...] ínsito de maneira seminal na identidade e por isso não pode ser dela derivado a 
priori. O princípio da diferença é o chão do qual, mais tarde, brotarão o conceito de 
contingência, de liberdade e historicidade. Sem a diferença só existiria a lógica formal, 

um mundo no qual tudo o que é possível é também sempre necessário; um mundo no 
qual não há existência, no qual não existem nem as coisas contingentes e nem sua 
história274. 

 

O terceiro princípio é o da coerência, que passa a ser relevante com o aparecimento do 

contingente, ou seja, do novo trazido pelo princípio da diferença. Com o surgimento do novo, 

na lógica representado por “B”, que é diferente de “A”, de A, A, A... e de A=A, tem-se duas 

possibilidades: i) “B” pode ser compatível com “A”, então teremos uma síntese, uma adaptação; 

ii) “B” pode ser incompatível com “A”, de modo que haverá uma exclusão, uma eliminação de 

um dos polos contrários. Assim, a coerência tem duas perspectivas, a saber: i) pode significar 

eliminação de contradição, quando os polos contrários são excludentes; ii) pode significar 

também conciliação, a síntese, quando os polos opostos são possíveis de conciliação e 

adaptação. 

Vê-se, por conseguinte, que o princípio da coerência é na verdade o princípio da não 

contradição, formulado por Aristóteles na instauração da ordem simbólica conceitual, da qual 

se desdobrou toda a racionalidade ocidental. Cirne-Lima conclui que as operações feitas para 

reestabelecer a coerência entre “A” e “B” constituem o dever-ser: 

Assim, formulado como acima fizemos através do operador deôntico, o Princípio de 
Coerência sintetiza dentro de si a identidade e a diferença, concilia ambas, e garante 
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que, se a ele obedecer, continuará racional e compreensível, sem que o conflito de 
polos mutuamente excludentes o jogue num mundo em que não há mais nenhuma 
razão e no qual nada faz sentido.275 

 

Ao sair do campo da lógica para a esfera da natureza, Cirne-Lima explica que também 

na ontologia e filosofia da natureza vigem os princípios da identidade, da diferença e da 

coerência, e mostra a aplicação desses princípios da lógica, na biologia e na teoria da evolução, 

conforme o seguinte quadro: 

 

 Princípios da lógica  Princípio da natureza 

Identidade - simples “A” 

- iterativa A, A, A... 

- reflexa A=A 

- o indivíduo 

- reprodução 

- espécie 

Diferença - o novo, diferente “B” - emergência do novo, 

mutação por acaso 

Coerência - eliminação de um dos 

polos, 

- fazer as devidas 

distinções 

- morte = seleção natural, 

 

- adaptação = seleção 

natural 

Fonte: CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho, Ética de coerência dialética. Veritas: Revista de Filosofia da PUCRS, 
Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 956, dez. 1999. Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/view/35248/18499. Acesso em: 20 abr. 2020.  
 

Como se vê, a teoria desenvolvida por Cirne-Lima para explicar o princípio da não 

contradição, ou seja, o princípio da coerência como um princípio deôntico, fundado no dever-

ser, também se aplica à teoria da evolução na biologia. 

Um indivíduo existente no mundo natural é representado pelo princípio da identidade 

simples: “A”. Esse indivíduo reproduz no mundo natural, então é representado pelo princípio 

da identidade iterativa: A, A, A... Já aquilo que é comum na estrutura interna qualitativa de 

indivíduos distintos chama-se espécie: uma unidade que contém a pluralidade dos indivíduos e 

é representada pela identidade reflexa: A=A. 

Todavia, adverte o filósofo que se parasse por aqui, não haveria algo novo e contingente, 

não haveria variedade de seres e formas da vida sensível, ou seja, a vida não se expandiria como 

uma força emergente em direção ao perpétuo devir. Por isso, para a síntese da vida, é preciso o 
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princípio da diferença para engendrar a contingência, as mutações genéticas e a própria 

evolução. O princípio da diferença é a alteridade que rompe a mesmice. Entretanto, essas 

mutações podem ser boas ou más, pois dependerá da conciliação dos polos opostos na 

identidade e na diferença. Se o novo introduzido for compatível, coerente, a mutação será um 

sucesso, o que significa adaptação. Se, contudo, houver incoerência entre o mutante (alterado 

pelo novo) e o meio-ambiente, haverá a eliminação. A própria natureza faz a eliminação do 

polo contraditório. Isso é seleção natural na biologia e se repete na ordem cósmica da coerência 

que rege o Universo. Assim, Cirne-Lima demonstra o caráter deôntico, baseado no dever-ser, 

da seleção natural como princípio da coerência aplicado à natureza: 

 

O Princípio não diz que as mutações más são impossíveis; não, ele é deôntico e 
permite contra fato. Só que depois que entra em ação é constatada a incoerência, ele 
pune com o definhamento, doença e morte tudo que for incoerente, ou seja, tudo que 
não consegue se adaptar dentro da coerência universal da Natureza276. 

 

Mas os princípios da identidade, da diferença e da coerência também se aplicam ao 

chamado reino do espírito. Cirne-Lima preleciona que entre os seres vivos no mundo da 

natureza há aqueles que são capazes de refletir sobre si mesmos e sobre a totalidade da qual são 

partes, são os seres dotados de autoconsciência. No estado atual da arte, considera-se que apenas 

os humanos são dotados de autoconsciência. Assim, em suas relações intersubjetivas, também 

são regidos pelos princípios da identidade, da diferença e da coerência, pois o ser humano 

contém em si tanto a lógica quanto a natureza: “O homem, Espírito que é, é Lógica que se 

tornou Natureza e vice-versa, Natureza que se tornou Lógica.”277 

A mesma estrutura principiológica que molda a lógica e a natureza se repete no espírito 

humano. Todavia, enquanto na natureza os outros seres, ao que tudo indica pelo estado atual da 

ciência, não têm a autoconsciência do novo, da alteridade, no espírito humano há a consciência 

e o livre arbítrio para a tomada de decisão livre, para a criatividade e autodeterminação e, o 

mais belo, para o princípio da responsabilidade de que trata Hans Jonas. Dessa forma, adverte:  

 

[...] esta é a consciência da coerência ou da incoerência da decisão livre com as outras 
decisões, as já passadas, que constituem esta pessoa na construção de sua liberdade, 
como também a coerência ou a incoerência com os projetos futuros, com os outros 
homens − a começar pelos mais próximos − com todos os seres e com todas as coisas 
da Natureza e, finalmente, com todos Universo. O homem, ao decidir livremente e 

engendrar, assim, pela diferença sua personalidade, pode e deve medir sua decisão e 
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consequência de seus atos através do padrão de medida que é dado pelo Princípio da 
Coerência: Estou, com esta decisão livre, em coerência comigo mesmo, com os 
outros, com a Natureza, com o Universo?278 

 

No espírito humano, o princípio da diferença representa o contingente, o livre arbítrio, 

a liberdade necessária para o florescimento da responsabilidade. No princípio da coerência se 

constituem o bem e o mal, este na incoerência, aquele na coerência. 

Para Cirne-Lima, a aferição da coerência de uma decisão concreta do cotidiano é feita 

em três níveis: i) primeiro, é necessário verificar a coerência interna, o que se faz com o exame 

da própria consciência; ii) depois, perquirir sobre a coerência com o meio, e então estabelecer 

um diálogo com as pessoas ao redor, a família, a comunidade e a sociedade; iii) por último, 

checar a coerência universal, de modo a ampliar a roda de discurso do mundo real em que 

vivemos para uma roda mais ampla e ideal, que abranja todos os seres humanos e demais seres 

do universo. 

Nessa linha, uma ação será eticamente aprovada, se for coerente nos três níveis. Apesar 

de admitir a semelhança entre seu método e a ética do discurso de Apel e Habermas e o próprio 

imperativo categórico de Kant, observa que há uma distinção relevante, tendo em vista que sua 

proposta abrange as regras do bem viver, no percurso que vai do eu individual, coerência interna 

do sujeito, rumo ao eu universal. Assim, seus princípios não são meramente formais, como são 

os princípios da universalização e do discurso de Apel e Habermas, pois o princípio da diferença 

necessariamente é permeado por conteúdos materiais279. 

Por fim, para resolver o terceiro problema concernente à passagem do particular para o 

universal, ou vice-versa, ou seja, como construir uma ética que mesmo sendo formal (universal) 

tenha conteúdos concretos, giza que, apesar de adotar o princípio da universalização, não se 

trata do universal kantiano, que é meramente formal vazio de conteúdo, mas o universal 

concreto de Hegel. Explica que para os kantianos e formalistas em geral, a exemplo de Apel e 

Habermas, o critério último para o estabelecimento de uma ética é a possibilidade de 

universalização, de modo que se uma ação pode ser universalizada, então ela é ética. Por isso a 

mentira e o matar não podem ser considerados éticos, pois sua universalização levaria ao caos. 

Nesses dois exemplos kantianos, o critério de universalização funciona muito bem, mas observa 

que há várias outras hipóteses em que o critério falha. Dessa forma, considera um erro pensar 

o princípio da universalização como um universal abstrato, ou seja, mera subsunção a um 
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conceito abstrato ou a uma classe280. Explica que o correto é pensar o princípio da 

universalização como um universal concreto, como faziam os neoplatonistas e Hegel. Então, 

explica seu conceito de princípio da universalização: 

 

Se falamos do Princípio da Universalização no sentido do Universal Concreto, então 
ser universal significa, não o fato de poder ser subsumido em um conceito abstrato ou 
de classe, mas sim o fato de inserir-se harmoniosamente ou não harmoniosamente 
naquele Todo que é o Universo. Se a Universalização for pensada assim, isto é, com 
inserção harmoniosa no Universo, então ela realmente é um critério de eticidade e 

coincide exatamente com o que acima chamamos de Princípio da Coerência 
Universal. Assim, como o pistão de um motor de automóvel não pode ser inserido 
harmoniosamente em um relógio de pulso, assim também certas decisões e ações não 
podem ser harmoniosamente inseridas numa família, numa sociedade, um estado e, 
em última instância, no universo. Este, sim, é o critério último de eticidade: a 
universalização entendida como possibilidade de inserção harmoniosa na Totalidade, 

camada por camada, através de todas as mediações, até chegar ao Universal Concreto 
que é o Universo. Este é o terceiro princípio do meu projeto de sistema, o Princípio 
da Coerência Universal281. 

 

Como se observa, a coerência universal é a pedra de toque da ética geral proposta por 

Cirne-Lima, coerência que perpassa a lógica, a natureza e o espírito humano, e é justamente 

isso que permite adotá-la como fundamentação teórica para uma ética ecológica aplicada. Se o 

agir do ser humano deve ser coerente nos planos da lógica, do espírito e da natureza, isso 

possibilita incluir os animais, as plantas e os ecossistemas como destinatários finais da ética.  

Já a ética geral kantiana coloca a natureza apenas como um meio, de tal maneira que 

não acomoda a noção de um valor intrínseco para a natureza: 

 

[...] a Natureza só entra nessa relação como algo intermediário. Isso evidentemente 
transforma a Ecologia em seu contrário, pois a Natureza só é pensada como meio, 
nunca como um fim em si mesma. É por isso que, em consequência dessa postura, os 
ecólogos são às vezes tratados com a bondade condescendente mas cautelosa com que 
se trata um louco manso282. 

 

Como se vê, a proposta de ética geral de Cirne-Lima adota o princípio da 

universalização, não como um universal vazio decorrente da mera subsunção a uma classe ou 

conceito abstrato; mas um universal concreto. Isso significa que para uma conduta ser 

considerada ética não basta passar pelo crivo da universalização, da generalidade, tem de 

apresentar também um conteúdo, uma substância, tem de ser um universal concreto, sendo que 
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a substância desse universal é a harmonia: “Se a Universalização for pensada assim, isto é, com 

inserção harmoniosa no Universo, então ela realmente é um critério de eticidade e coincide 

exatamente com o que acima chamamos de Princípio da Coerência Universal.”283 (grifos 

nossos) 

Assim a harmonia, que Cirne Lima chama de princípio da coerência universal, é o 

critério substancial para aferir a eticidade de uma conduta humana, seja internamente, em 

relação ao próprio ser humano, seja em relação à sociedade em que vive, ou em relação ao 

cosmo, compreendido como a comunidade maior onde vivem todos os seres. 

Toda ética específica de uma esfera do agir humano deve ser pautada por princípios 

mais abrangentes de uma ética geral, assim tem-se a bioética, as diversas éticas profissionais, 

todas elas enraizadas em um sistema ético geral, do qual se desdobram para irradiarem em áreas 

específicas. A ética ecológica aplicada, como doutrina do agir do ser humano em relação aos 

seres não humanos e ao próprio cosmo, não encontra fundamento na ética geral de Kant e de 

seus seguidores contemporâneos, simplesmente porque não acomoda a atribuição de um valor 

fim para os seres não humanos e entes orgânicos holísticos (ecossistemas, espécies, 

biodiversidade e biosfera) e, de fato, como observa Cirne-Lima, pela ótica da visão 

contratualista kantiana, soa absurdo cogitar consideração moral, valor intrínseco, subjetividade 

e direitos para os seres não humanos e entes orgânicos holísticos. 

Todavia, no modelo monista da ética da coerência universal apresentado por Cirne-

Lima, a consideração ética dos seres não humanos e entes orgânicos holísticos é um 

desdobramento natural, uma vez que a coerência se dá em três níveis: a coerência consigo 

mesmo, a coerência com a sociedade e a coerência com todo o cosmo. Assim, os seres não 

humanos, os ecossistemas e a biosfera estão na esfera cósmica como destinatários finais da 

consideração ética. 

Essa consideração moral, esse reconhecimento de valor intrínseco, como decorrência de 

uma coerência cósmica, que deve reger tanto as relações entre humanos, como também as 

relações dos seres humanos com os seres não humanos e com o próprio cosmo, apresenta a 

vantagem de prescindir do estabelecimento de critérios como motilidade, percepção, emoção, 

intencionalidade, linguagem e autoconsciência para a atribuição de valor intrínseco aos seres 

não humanos e entes holísticos. 
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Cirne-Lima explica que sua ética é evolucionista, pois entende o ser humano e o 

universo como um processo evolutivo contínuo. Entretanto, não se trata de uma evolução que 

privilegia o mais forte, trata-se de uma evolução que recompensa o mais coerente, aquele que 

está em harmonia com o universo, tampouco é um processo evolutivo necessitário, pois alberga 

a contingência e livre-arbítrio e, por conseguinte, resguarda a liberdade284. 

Cirne-Lima propõe resolver a intrincada questão do livre-arbítrio em sua ética da 

coerência, a partir da compreensão de que no Universo existem leis fortes que estruturam a 

vida, como as vigas de concreto de uma construção. Nessas leis fortes está a causalidade 

necessária, onde o livre-arbítrio não pode interferir. Todavia, nos interstícios dessas “vigas”, 

onde não opera o determinismo, há o espaço para contingência e para o exercício do livre-

arbítrio e da responsabilidade285. 

Essa teoria dos espaços intersticiais adotada por Cirne Lima é sustentada por Charles 

Taylor, ao discorrer sobre sua compreensão da fenomenologia do espírito de Hegel: 

 

Temos que evitar um erro que pode facilmente surgir aqui. Hegel não está dizendo 
que tudo que existe acontece e vem a nós por necessidade. Ele está falando sobre a 
estrutura básica das coisas, a cadeia de níveis dos seres, a forma geral da história 
universal. Estas são manifestações de necessidade. Mas dentro dessa estrutura não 
há apenas espaço para a contingência, mas a contingência por assim dizer  [...]286. 

(grifos nossos) 

 

Cirne-Lima observa que Hans Jonas também sustenta uma explicação do mundo, 

conciliando os conceitos de contingência e liberdade287. De fato, Jonas, ao tratar do tema da 

liberdade e da necessidade do organismo, sustenta a existência de uma liberdade gradativa que 

se aperfeiçoa no organismo autoconsciente: 

 

No conceito de liberdade nós temos um conceito-guia capaz de orientar-nos na tarefa 
de interpretar a vida. [...] Por conseguinte, “liberdade”, neste sentido descritivo, é um 
traço ontológico fundamental da vida em si; e também, como se comprova, o princípio 
contínuo – ou pelo menos o resultado constante – do seu avanço para graus mais 
elevados, onde a cada passo liberdade se constrói sobre liberdade, liberdade superior 

sobre liberdade inferior, liberdade mais rica sobre liberdade mais simples [...]288. 
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Como se vê, os entendimentos de Cirne-Lima, de Charles Taylor e de Hans Jonas 

confluem no sentido de existirem as leis naturais fortes que são insuscetíveis de mudança pelo 

ser humano, todavia, no espaço entre essas leis, há vãos intersticiais que permitem o exercício 

da liberdade, de uma liberdade que comporta graus e que alcança seu ápice no ser humano, 

permitindo-o exercer o livre-arbítrio e assumir responsabilidades. Ao trazer essa teoria dos 

interstícios para o campo da ética ecológica aplicada, pode-se observar que existem várias leis 

fortes no âmbito da biologia, da física e da termodinâmica que, como vigas de concreto, não 

permitem ao ser humano interferir em alguns processos fatalmente entrópicos; entretanto, nos 

vãos dessas leis fortes da causalidade, há os espaços maleáveis, onde é possível ao ser humano, 

como organismo dotado de autoconsciência, exercer o livre-arbítrio, para fazer as escolhas 

corretas, responsáveis, optando por uma ética da coerência universal que engendre 

comportamentos geradores de neguentropia e, assim, privilegie a vida em detrimento da morte 

dos seres vivos não humanos e entes orgânicos holísticos. 

 

3.3 A ética da responsabilidade de Hans Jonas como base para uma ética ecológica 

aplicada 

 

Hans Jonas inicia sua teoria da ética da responsabilidade asseverando que a fronteira 

que havia entre a polis, que antes era um enclave no mundo natural, e a própria natureza, foi 

rompida. O ser humano tornou o mundo um artefato universal e usurpou o lugar da natureza: 

 
Outrora se podia dizer fiat iustitia, pereat mundus – “que se faça justiça mesmo que o 
mundo pereça” −, onde “mundo” significava evidentemente o enclave renovável na 
totalidade imperecível; essa frase não pode mais ser empregada sequer retoricamente, 
quando o perecer da totalidade se tornou uma possibilidade real por causa dos feitos 

humanos, justos ou injustos. Questões que nunca foram antes objeto da legislação 
ingressam no circuito das leis que a “cidade” global tem de formular, para que possa 
existir um mundo para as próximas gerações de homens289. 

 

Jonas explica que a ética, em sua concepção tradicional, se restringia às relações inter -

humanas em um dado espaço, num tempo presente imediato. Já a relação do ser humano com 

o mundo extra-humano por intermédio da técnica, à exceção da medicina, era estranha às 

províncias da ética. Essa ética tradicional inter-humana limitava-se a disciplinar o agir do ser 

humano no passado e no presente e prescindia de indagações teóricas e científicas, de modo 

que o agir moral era dissociado da cognição, como enfatiza Jonas290, lembrando que o próprio 
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Kant291 assevera que não seria necessário o conhecimento da ciência ou da filosofia para saber 

o que é o bem ou o mal, tendo em vista que para ser uma pessoa honesta e boa, sábia e virtuosa, 

bastaria uma inteligência comum e o desejo de agir de acordo com a lei moral. 

Todavia, diante do domínio da técnica pelo homem e sua interferência brutal na 

natureza, no decorrer do século XX, essa ética tradicional, meramente formal, ficou inadequada, 

ou talvez até obsoleta, diante da complexidade da crise ambiental, de modo que Jonas postula 

e apresenta uma nova ética, aptar a abranger as relações do ser humano com o mundo extra-

humano, uma ética que se projeta para o futuro, algo inédito porque, até o pensamento kantiano, 

a ética servia para regular o agir pertinente apenas aos atos pretéritos e presentes. 

Jonas assevera que a modernidade incrementou a técnica e deu primazia absoluta ao 

homo faber, um indivíduo hipertrofiado, fascinado pelo progresso contínuo e incessante da 

técnica e ao mesmo tempo vazio do “ser”, perdido no vácuo ontológico e ético como um magno 

artefato vazio de valores, entre tantos outros engendrados pela própria construção racional e 

linguística do que se chama modernidade292. 

Ressalta que a ética kantiana, pautada na racionalidade e na vontade desse indivíduo 

humano, tornou-se insuficiente para equilibrar os efeitos avassaladores da intervenção técnica 

do homo faber sobre o mundo extra-humano e a própria existência da humanidade. A ética de 

Kant não formula juízo sobre a existência ou não existência da humanidade e do mundo não 

humano, pois limita-se às relações intersubjetivas em um dado espaço social, no presente ou no 

passado do agir293. 

Entretanto, diante da intervenção maciça da técnica, que se baseou no que ele identificou 

como “programa baconiano”, e cujo impacto já alterou a própria estrutura geológica do Planeta, 

o novo imperativo ético proposto por Jonas apresenta-se adequado, pois traz como premissa 

que “o futuro da humanidade é o primeiro dever de comportamento coletivo humano na idade 

da civilização técnica, que se tornou ‘toda poderosa’ no que tange ao seu potencial de 

destruição”294. 

Hans Jonas dá um passo decisivo, ao se desvencilhar da tradição dualista, analítica e 

contratualista da ética kantiana, para propor uma responsabilidade assimétrica do ser humano 

em relação à natureza, e o faz fundamentado nos dados da realidade do grave aceleramento 
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entrópico dos sistemas ecológicos pela desenfreada interferência humana no planeta Terra. 

Como profundo estudioso da metafísica, fundamenta sua ética em uma ontologia vitalista. A 

ética da responsabilidade jonasiana é pautada na compaixão humana, que exsurge da própria 

natureza do “ser”, enquanto detentor de um propósito: o cuidado para com os outros seres e 

para com a sustentabilidade da própria vida295. 

Assim, perfilha o caminho do meio entre o antropocentrismo convencional, que trata os 

seres não humanos e a natureza como meros instrumentos, objetos dos interesses humanos, e o 

biocentrismo radical, que postula, além do reconhecimento de valor intrínseco para os seres não 

humanos, um igualitarismo entre espécies. Jonas busca o equilíbrio e adota um 

antropocentrismo fraco, o que significa que, ao mesmo tempo que rejeita a visão instrumental 

da natureza, e aceita o reconhecimento de valor fim, faz uma gradação do nível de consciência 

dos seres vivos, com base no De anima de Aristóteles296. 

Coyne observa que Jonas, em sua compreensão sobre a vida, entende que cada ser vivo 

tem uma teleologia própria, ou seja, finalidade existencial que se realiza na própria 

interioridade, a partir da qual se projeta para o mundo como um ser com individualidade. 

Tomando como ponto de partida essa interioridade experienciada por todos os seres vivos, 

desde o mais simples, Jonas faz uma adaptação da scala naturae aristotélica, criando uma 

cadeia ascendente de liberdade existencial dos seres vivos, quanto ao grau de manifestação de 

interioridade e individualidade, que se manifesta na maior motilidade, percepção e pensamento. 

Essa gradação de níveis evolucionários culmina com a intelecção e a autoconsciência humana 

no topo297. 

O ponto alto da ética jonasiana, para este trabalho, é a atribuição de uma 

responsabilidade assimétrica para o ser humano em relação aos outros seres. Nesse sentido, 

verifica-se que Jonas distingue dois tipos de reponsabilidade: a) o ser responsável pelos efeitos 

da própria ação, porque os efeitos foram provocados pelo próprio agir; b) o ser responsável não 

só por uma ação já consumada, mas por uma ação que precisa ser realizada. Aqui o objeto da 

responsabilidade não é um ato já realizado, mas algo que deve ser feito, ou seja, uma 

responsabilidade voltada para o futuro. Como pontuam Ballet e Bazin, Jonas propõe “uma 

                                                 
295 BALLET, Jérôme; BAZIN, Damien. Hans Jonas: bridging the gap between environmental justice and 

environmental ethic? Environmental Ethics, v. 39, No. 2, p. 176, Summer 2017. Disponível em: 
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296 Ibid., p. 182. 
297 COYNE, Lewis. Phenomenology and teleology: Hans Jonas’s philosophy of life. Environmental Values, White 

Horse Press, v. 26, No. 3, p. 297-315, 2017, p. 303-304. Disponível em: 
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filosofia de ação, onde sucessivas gerações defendem um dever de solidariedade (justiça intra 

e intergeracional) derivado de seu relacionamento próximo com um mundo natural totalmente 

inclusivo – sua biosfera”298. 

Wellistony C. Viana explica o pensamento de Hans Jonas, ao fazer a distinção entre a 

responsabilidade voltada para os atos presente e passados e a responsabilidade encetada para o 

futuro: 

 

Dessa forma, não seria o respeito pela Lei o sentimento ético por excelência como 
Kant afirmava, mas a Responsabilidade pelo bem. Segundo Jonas, podem-se admitir 

dois tipos de responsabilidade: um é aquele que diz respeito aos efeitos de minha ação. 
Sou responsável por algo na medida em que provoquei com meu agir este ou aquele 
efeito. Mas há um outro tipo que diz respeito, não à ação realizada, mas a uma ação 
que deve ser realizada. Nesse tipo, sou responsável não tanto pelo efeito produzido, 
mas pela causa que deve produzir tal efeito. De um lado há o “dever existir” de um 
objeto (Seinsollen) e de outro, o “dever fazer” (Tunsollen) do sujeito capaz de produzir 

tal ação299. 

 

Para exemplificar a segunda forma de responsabilidade, ou seja, por algo que deve ser 

feito, Jonas cita a responsabilidade dos genitores para com os filhos e a responsabilidade do 

político para com a condução da coisa pública. Ambas são marcadas por uma característica 

comum: o cuidado para com um bem objetivo, a sobrevivência da pessoa humana (no caso da 

responsabilidade do pai para com o filho e do político para com a comunidade humana). Viana 

ressalta que, em ambos os modelos, o bem considerado é a própria vida, um bem intrínseco que 

fundamenta todo valor e norma moral. Desse modo, a responsabilidade é anterior a toda ação, 

pois “está diante de um valor absoluto que se impõe como um dever ser”300. 

Jonas coloca a vida também dos seres não humanos no centro de seu discurso ético e 

propõe um dever fundamental para com o futuro, dever que foge do padrão clássico de 

reciprocidade. Trata-se de um dever assimétrico, não recíproco, e assim semelhante ao dever 

que os pais têm para com a vida de seus filhos. As ações que se deve engendrar para assegurar 

a existência futura da humanidade ultrapassam os interesses e vontade da presente humanidade.  

O fundamento ético dessa responsabilidade assimétrica está na metafisica, uma 

metafisica do sentido do “ser”, que deve romper os limites do antropocentrismo convencional. 

                                                 
298 BALLET, Jérôme; BAZIN, Damien. Hans Jonas: bridging the gap between environmental justice and 

environmental ethic? Environmental Ethics, v. 39, No. 2, p. 177, Summer 2017. Disponível em: 
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Ao lançar-se em uma investigação sobre valor e fim, conclui que o fim, o objetivo de sua ética, 

é aquilo que responde à pergunta “para que?”:  

 

Aquilo que temos de exigir do nosso princípio não pode ser exigido pela ideia 
tradicional de direitos e deveres – pela ideia baseada na reciprocidade −, segundo a 

qual o meu dever é a imagem refletida do dever alheio, que por seu turno é visto como 
a imagem e semelhança do meu próprio dever, de modo que, uma vez estabelecidos 
certos direitos do outro, também se estabelece o meu dever de respeitá-lo e, se possível 
(acrescentando-se uma ideia de responsabilidade positiva), promovê-los. Esse que não 
serve para nossos objetivos. Pois reivindicações só surgem daquilo que reivindica – 
daquilo que, antes de tudo, é. Toda vida reivindica vida, e isso talvez seja um direito 

a ser respeitado. Aquilo que não existe não faz reivindicações, e nem por isso pode ter 
seus direitos lesados. Que os tenha quando existir, mas não os tenha por conta da 
possibilidade de que existirá algum dia. [...] Reivindicação de existência só se inicia 
com o existir. Mas a ética almejada lida exatamente com o que ainda não existe, e o 
seu princípio da responsabilidade tem de ser independente tanto da ideia de um direito 
quanto da ideia de reciprocidade – de tal modo que caiba fazer-se a pergunta 

brincalhona, inventada em virtude daquela ética: “O que o futuro já fez por mim? Será 
que ele respeita meus direitos?”301 

 

Em sua ética da responsabilidade, Jonas postula a revisão do imperativo de Kant “age 

de tal maneira que a máxima de sua ação se torne universal”, para um novo imperativo, que 

assegure um dever de existir não só para a humanidade, mas também para a própria natureza, 

“age de tal maneira que a máxima de sua ação permita a perpetuação dos seres humanos no 

planeta”302. 

A ética da responsabilidade proposta por Hans Jonas e a ética da coerência universal de 

Cirne Lima demonstram-se adequadas para embasar uma proposta de ética ecológica aplicada 

apta a apoiar a postulação do reconhecimento de subjetividade e de titularidade de direitos pela 

natureza. 

Tanto Cirne-Lima como Hans Jonas não seguem o dualismo ontológico e tampouco os 

monismos pós-dualistas necessitários materialista e idealista, pois adotam um monismo 

neoplatônico do tipo libertário, que reconhece valor intrínseco à natureza, sem abrir mão da 

contingência, do livre-arbítrio e da responsabilidade. 

  

                                                 
301 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica. Tradução: 

Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 89. 
302 Ibid., p. 47-48. 
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4 A ÉTICA ECOLÓGICA APLICADA DA HARMONIA COM A NATUREZA 

 

Este trabalho propõe uma ética ecológica aplicada apta a tocar as questões práticas, nas 

quais estão envolvidos os conflitos de interesse dos destinatários dessa ética, de modo que 

deverá seguir critérios realistas, estar conectada com as ciências biológica e ecológica. Os 

destinatários dessa ética são todos os seres vivos, humanos e não humanos, e também os 

ecossistemas, rios, montanhas, espécies e a própria biosfera. A tônica dessa ética aplicada à 

vida dos seus destinatários deve ser a reconciliação dos seres autoconscientes com todos os 

outros seres não humanos, ecossistemas, rios montanhas, espécies e biosfera. 

Por isso, essa teoria do agir aplicada às relações entre os seres humanos e todos os 

organismos não humanos e à própria natureza é, doravante, denominada de ética da harmonia 

com a natureza, tendo em vista que a harmonia, como já explicitado, é o conteúdo do princípio 

da universalização, resultante da síntese das tensões das forças opostas na ética geral da 

coerência de Cirne-Lima, que irradia e se desdobra para constituir a ética ecológica aplicada da 

harmonia com a natureza. 

A ética aplicada da harmonia com a natureza parte da premissa de que todos os seres 

vivos não humanos e entes orgânicos holísticos, do organismo mais simples ao mais complexo, 

incluindo as plantas e animais, bem como ecossistemas, rios, montanhas e espécies têm um 

valor intrínseco. Assim como os humanos, esses seres são possuidores de interesses legítimos, 

consideração moral e valor intrínseco, e, portanto, devem ser reconhecidos como sujeitos 

morais e de direito. 

Essa extensão da ética da harmonia com a natureza, a par de reconhecer direitos para os 

seres vivos não humanos e entes orgânicos holísticos, tem por escopo também fortalecer os 

direitos humanos já conquistados, tendo em vista que assegura o direito humano a uma biosfera 

saudável e equilibrada, direito que é a base de florescimento de todos demais direitos humanos. 

Com efeito, sem a garantia da existência futura de um meio ambiente saudável e equilibrado, a 

vida e a liberdade dos seres humanos estão em risco. Não se pode olvidar que, já na atualidade, 

há milhares de refugiados perambulando pelo Planeta em razão da crise ambiental e que 

milhares de pessoas humanas, neste momento, têm suas vidas ceifadas por uma tragédia 

biológica desencadeada pelo derramamento de um vírus zoonótico, o SARS-CoV-2, tragédia 

que está visceralmente conectada com a crise ambiental antropogênica303. 
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A ética da harmonia com a natureza localiza o valor intrínseco não só no bem-estar e 

florescimento individual dos organismos vivos, mas também reconhece o valor intrínseco dos 

entes orgânicos holísticos que sustentam as comunidades sistêmicas que integram a vida 

biótica. 

A ética aplicada da harmonia com a natureza é, sobretudo, uma teoria de um agir 

amoroso para guiar as relações do ser humano com seu próprio corpo, como uma extensão da 

terra sobre a qual vicejam os prados, as florestas de grandes angiospermas ou coníferas, as 

savanas, dessa terra que gesta a semente do trigo, do arroz, do feijão, do milho que alimentam 

a humanidade, que a ela regressará. É uma proposta de reconciliação com a água dos ribeiros, 

das chuvas, dos mares; se o corpo do ser humano é constituído por 70% de água, quando se 

envenena a água, mata-se o próprio corpo. Para ter saúde, o ser humano precisa se harmonizar 

com a água que cai do céu em seus telhados, que escoa nos riachos de volta para o mar, que 

subjaz o subsolo e anima a vida das plantas e dos animais, com os quais deve viver uma relação 

respeitosa, mesmo dentro da realidade biológica da cadeia alimentar. 

É uma proposta de vida harmoniosa com todos os seres vivos não humanos: a abelha 

que poliniza as plantas, a minhoca que fertiliza o solo, os pequenos e grandes mamíferos, os 

pássaros, os peixes; é o reconhecimento de que, apesar de diferentes, somos o desdobramento 

do Uno de Platão, que se diversifica na multiplicidade para compor a grande teia, a síntese da 

vida. 

A ética ecológica aplicada da harmonia com a natureza quer ensinar aos meninos e às 

meninas que o envenenamento da abelha é o enfraquecimento moral do ser humano de hoje e 

a interdição do ser humano do futuro, mas que o ser humano, como um ser complexo e 

autoconsciente, é livre para mudar o desfecho dessa história. Esse é o grande poder do homo 

sapiens dentro da comunidade terrestre. 

 

4.1 Conceitos chaves para a ética aplicada da harmonia com a natureza 

 

Para a melhor compreensão da ética ecológica aplicada da harmonia com a natureza, 

faz-se necessário abordar conceitos chave como metaética, consideração moral, valor 

intrínseco, valor inerente. 
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4.1.1 A metaética 

 

Como já abordado anteriormente, a principal questão, quando se trata do discurso da 

ética, é o problema da construção de julgamentos morais a partir de fatos naturais, a chamada 

falácia naturalista; assim, é necessário elucidar essa questão, porque a ética ecológica aplicada 

que se almeja neste trabalho, como fundamento axiológico da norma jurídica de 

reconhecimento de valor intrínseco e subjetividade aos animais, plantas e entes orgânicos 

holísticos, deve ser realista e cognitivista, portanto é uma demanda metodológica resolver 

preliminarmente a questão da falácia naturalista. 

Em termos simples, a falácia naturalista foi o nome que Moore deu para a concepção 

moral que se vale de fatos naturalísticos, ou seja, empíricos, para construir julgamentos 

morais304. Esse raciocínio, por exemplo, é recorrente na biologia evolutiva, na tentativa de 

construir uma ética evolucionista. Entre as várias críticas recebidas, destaca-se aquela que 

pontua que a autoconsciência do ser humano e sua autodeterminação não permitem considerá-

lo apenas como uma consequência meramente evolutiva. 

Hume305 foi um dos primeiros a rechaçar essa ética naturalista, pontuando que da 

linguagem descritiva das premissas factuais não é logicamente possível derivar proposições 

prescritivas, que é a linguagem própria da ética, ou seja, a linguagem do dever-ser, deôntica: 

 

[...] em todo sistema de moral que até hoje já encontrei, sempre notei que o Autor 
sugere algum tempo o modo comum de raciocinar [...] quando de repente, surpreendo-
me ao ver que, em vez de cópulas proposicionais usuais, como é e não é, não encontro 

uma só proposição que não esteja conectada a outra por um deve ou não deve. Essa 
mudança imperceptível, porém de maior importância [...] seria preciso que se desse 
uma razão para algo que parece inteiramente inconcebível, ou seja, como essa nova 
relação pode ser deduzida de outras inteiramente diferentes306. 

 

Entretanto, essa não é a única crítica à ética naturalista. A principal objeção vem de 

Moore, que adverte que seria uma falácia definir o que é o bem com base em propriedades 

naturais, pois o bem, por sua própria natureza, não seria susceptível de definição307. Vê-se que 

                                                 
304 MOORE, George Edward. Principia ethica. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. 
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306 CHEDIAK, Karla. O problema da falácia naturalista para o projeto de uma ética evolucionista. Kriterion: 

Revista de Filosofia, Belo Horizonte, [online], v. 47, n. 113, p. 148, 2006. Disponível em: 
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houve duas objeções, uma de ordem lógica, por parte Hume, e outra, a falácia conceitual, por 

Moore308. 

Ferry e Vicent, no mesmo sentido de Hume, advertem: 

 

Ou bem reduzimos o normativo ao descritivo, o direito ao fato, a moral à história e à 
natureza que a determinam; porém, nesse caso, é preciso renunciar à ideia de ética 
normativa e se limitar a descrever comportamentos morais de maneira neutra, como 
se faz com o comportamento dos animais. Então, não há mais ética, apenas etologia, 
que, sem juízo de valor, limita-se a mostrar por que e como os animais, humanos ou 

não, conduzem sua vida309. 

 

Como já demonstrado anteriormente, a ética geral da coerência universal de Cirne-Lima, 

da qual se desdobra a ética ecológica aplicada deste trabalho, aborda e resolve essa questão 

metaética levantada por Hume e Ferry e Vicent. Cirne-Lima supera a objeção lógica da falácia 

natural, uma vez que, ao contrário de tornar tudo linguagem descritiva, como fazem os 

naturalistas, demostra que o dever-ser é o grande operador modal, não só da ética, mas de toda 

a filosofia e de todo o conhecimento. 

A proposta metaética de Cirne-Lima torna a problemática da passagem das proposições 

descritivas para normativas um falso problema, tendo em vista que demonstra que o conjunto 

das proposições normativas, regido pelo modal “dever-ser”, é o mais amplo e contém o conjunto 

das prescrições descritivas310. 

De fato, como observa o filósofo gaúcho, todas as proposições descritivas contêm uma 

carga valorativa. Por exemplo, não se pode negar uma carga de julgamento em proposições 

como: 1) cigarro causa câncer de pulmão; 2) a queimada da Floresta Amazônica afeta as chuvas 

no Centro-sul da América do Sul; 3) o assoreamento do Rio Taquari compromete o ecossistema 

do Pantanal. 

Todas essas proposições descritivas estão tratando de fenômenos naturais, verificáveis 

empiricamente, mas não se pode negar a carga de julgamento presente nelas, de modo que 

implicitamente contêm um comando normativo. São descrições fáticas que motivam o agir 

humano. Assim, assiste razão a Cirne-Lima, quando pontua que o conjunto das proposições 

normativas é maior e contém as proposições descritivas. 
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Nussbaum, a partir de uma visão essencialista, faz um entrelaçamento explícito do 

discurso descritivo com o discurso normativo, argumentando que a concepção do ser humano 

é em si uma concepção normativa, tendo em vista que envolve destacar certas funções como 

mais básicas que outras311. Essa afirmação de Nussbaum corrobora o sistema ético de Cirne -

Lima, no sentido de que o conjunto das proposições prescritivas é mais amplo e contém o 

conjunto das prescrições descritivas, tendo em vista a natureza normativa do ser humano, que 

é essencialmente um formulador de avaliações fortes, como propõe Charles Taylor. 

Destarte, a preocupação de Ferry e Vicent é superada pela proposta metaética de Cirne-

Lima. 

Resta ainda continuar o exame da objeção de Moore, que se opõe à definição de termos 

morais, como, por exemplo, o conceito de bom. Attfield ressalta que essa postura de Moore foi 

amplamente encampada e levou alguns filósofos não só a negarem a possibilidade de aferir o 

bom, como também a refutarem a possiblidade de encontrar a verdade das afirmações morais. 

Para essa corrente, não seria possível nenhum conhecimento moral, e isso resultou no chamado 

“não cognitivismo” moral, que se desdobrou em três correntes: i) o emotivismo de Hume, no 

qual a moral é impelida por paixões; ii) o prescritivismo, para o qual o discurso moral é apenas 

a universalização de precedentes, casos semelhantes, com julgamentos iguais; e iii) o 

projetivismo, que reduz os julgamentos morais a mera projeção sobre o mundo feita pelas 

pessoas, com base em seus sentimentos, interesses e atividades312. 

Como se vê, para o não cognitivismo moral, as afirmações morais não apresentam 

qualquer objetividade realística, são apenas uma projeção de emoções, interesses, de modo que 

o ato de fala do enunciado moral não transmite informação, apenas explicita sentimentos, 

atitudes e motivações subjetivas formalizados em comandos destinados aos outros. 

Não obstante, Attfield pontua que o argumento do não cognitivismo de que declarações 

de fato são alheias à linguagem moral também é fraco, tendo em vista que, por exemplo, quando 

alguém afirma dentro de um zoológico: “um tigre fugiu da jaula”. Essa orientação, de fato, por 

certo, vai nortear o agir das pessoas, até mais que uma proposição genuinamente normativa. 

Esse argumento de Attfield é aprofundado por Cirne-Lima em sua teoria, no sentido de que 

todas as proposições são prescritivas, umas em maior medida, outras em menor, ou seja, o 

conjunto dos enunciados prescritivos contém o conjunto das proposições descritivas de fatos. 
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Assim, proposições normativas deônticas podem, sim, derivar de fatos e, por 

conseguinte, carregarem valor de verdade. Isso descontrói a tese do “não cognitivismo” moral, 

que ademais não representa qualquer segurança, pois incorre em profundo subjetivismo, tendo 

em vista que relaciona propriedades morais às avaliações de grupos de pessoas e sociedades. 

Ora, isso pode conduzir a humanidade a momentos sombrios, como já ocorreu no século 

passado no holocausto judaico. De fato, sujeitar os julgamentos morais às emoções, aos 

sentimentos e aos interesses de pessoas ou grupos de pessoas representa um grande risco para 

a vida da humanidade, dos seres não humanos, dos entes orgânicos e da própria biosfera. 

Esse discurso moral do “não cognitivismo” não se presta a orientar uma ética ecológica 

aplicada. De fato, atualmente, em que pese existir dados científicos incontroversos, imagens de 

satélites, há pessoas que, por motivos subjetivos e tendenciosos, como a ganância e o lucro 

fácil, negam o aquecimento global, a existência de queimadas e a acidificação dos oceanos, por 

exemplo. Dessa forma, é necessário pautar o discurso ético ecológico em um realismo moral, 

fundamentado em fatos e relatos científicos. 

Para o realismo moral, as propriedades morais reais independem do estado mental, do 

espírito das pessoas que as atribuem. Ora, quando se diz que algo é moralmente certo, é porque 

existem razões objetivas para fazê-lo, e não apenas pelos sentimentos e emoções das pessoas 

em relação a isso. 

Atffield também refuta o argumento dos não cognitivistas, no sentido de que não seria 

possível admitir a existência de fatos morais e, ainda que existissem, as atitudes divergentes em 

muitos temas, como aborto, eutanásia, monogamia e poligamia não permitiriam um consenso 

para estabelecer uma verdade moral. Ora, o fato de existirem desacordos não é suficiente para 

refutar a existência de fatos morais, uma vez que desacordos também são recorrentes na 

linguagem descritiva das ciências e da própria história313. 

Para o realismo moral, os desacordos na formação de juízos morais não são uma questão 

que afeta a verdade, trata-se de choques culturais, emoções e interesses, ou mesmo de 

deficiências epistemológicas. Quando se trata da formação de juízos de valor na esfera 

ecológica, a maior parte das divergências advém dos choques de interesses econômicos de 

pessoas ou grupos que não querem parar de auferir lucros exorbitantes com a entropia acelerada 

do Planeta, ou de pessoas desinformadas, que por uma carência epistemológica, negam a 

existência da crise ambiental. 
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Na esfera da moralidade ecológica, o conhecimento é fundamental para embasar 

afirmações morais. Nessa linha, uma ética ecológica aplicada é primordialmente realista,  ou 

seja, formada por proposições morais enraizadas em fatos, cujo juízo de verdade é aferível por 

estatísticas e estudos de impacto ambiental. 

 

4.1.2 Consideração moral 

 

Quais são os entes que importam moralmente para os seres humanos, no momento de 

tomarem suas decisões? Quais são as coisas importantes por si mesmas? 

Essas perguntas têm forte impacto ético. Para os kantianos, importam os seres racionais, 

bem como os humanos que apresentam deficiências cognitivas e crianças. Para Hume, um não 

cognitivista ético, que fundamenta as escolhas morais nos sentimentos e paixões, poderiam ser 

destinatários de consideração moral os humanos e os animais sencientes, pois estes últimos 

também têm emoções e sentimentos. Mill e Bentham, utilitaristas, poderiam dizer que todos os 

seres que sentem dor são dignos de consideração moral314. 

Attfield explica que o critério básico para se atribuir consideração moral a um ente é 

reconhecer que ele tem um bem próprio que é independe315. Para Paul Taylor316, todas as 

criaturas vivas têm um bem próprio. Já na visão de Aldo Leopold317 e Arne Naess318, além das 

criaturas vivas, também os ecossistemas, os rios, as montanhas e as espécies têm um bem 

próprio. 

Robin Attfield319 esclarece que Kenneth Goodpaster, o criador da expressão 

“consideração moral”, faz uma distinção entre direitos morais e consideração moral. De fato, 

em seu artigo seminal sobre o tema, Goodpaster restringe o uso de direitos morais aos seres 

humanos, ou seja, seres autoconscientes, já a expressão consideração moral é usada de forma 

mais ampla, para abranger os seres não humanos. Goodpaster320 explica que faz essa distinção 
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para evitar complicações desnecessárias ao seu conceito de consideração moral, tendo em vista 

a inexistência de um consenso sobre o conceito e abrangência de direitos morais. Assevera que, 

para alguns autores, direito é algo mais amplo, enquanto, para outros, é bastante estrito. Por 

exemplo, cita que, para Warnock321, direitos é sinônimo de relevância moral, já outros autores 

entendem que para ser titular de direitos é preciso satisfazer requisitos mais exigentes, como a 

racionalidade, e nessa vertente cita o pensamento de John Passamore322, para quem o conceito 

de direitos não se aplica aos não humanos. Goodpaster deixa claro que não adere a esse 

entendimento: 

 

Duvido que seja tão claro que a classe dos detentores de direitos é ou deveria ser 
restrito a seres humanos, mas proponho suspender esta questão inteiramente, 

enquadrando a discussão em termos de noção de consideração moral (seguindo 
Warnock), exceto em textos onde há razão para pensar que o sentido mais amplo de 
“direitos” está sendo trabalhado323. 

 

Como se vê, Goodpaster não distingue o conceito de consideração moral de direitos por 

negar aos seres não humanos a possibilidade de serem titulares de direitos, mas o faz com o 

propósito de colocar seu conceito de consideração moral fora da zona de discussão sobre a 

titularidade de direitos por seres não humanos, tema que será tratado mais à frente. 

David DeGrazia explica que reconhecer o status moral de um cachorro é admitir que ele 

tem importância moral por direito próprio, e não em vista dos interesses dos humanos. Nessa 

visão, um animal não pode ser maltratado, exceto se existir um bom motivo para isso. Um bom 

motivo, por exemplo, seria maltratar um cachorro para defender a integridade física de uma 

criança. Todavia, mesmo entre as pessoas que admitem que os animais têm status moral, há 

diferentes formas de se considerar os direitos morais dos animais. DeGrazia aponta três 

entendimentos: i) em um sentido mais vago e frouxo, dizer que um ser tem status moral é 

admitir que tem direitos, ainda que mínimos e em escala diferenciada. Para essa corrente, um 

cachorro tem status moral, o que lhe assegura algum direito, mas não de forma igualitária ao 

ser humano; ii) para uma segunda interpretação mais estrita, ao se reconhecer status moral aos 

animais, os seus interesses passam a ter peso igual aos interesses humanos. Para essa corrente, 

o interesse de um cão em evitar a própria dor e o sofrimento é tão moralmente importante quanto 

o interesse de um humano; iii) há ainda uma terceira corrente, mais forte, sobre o 

reconhecimento de status moral e de direitos, que supera a noção de utilidade, para justificar, 

                                                 
321 GOODPASTER, Kenneth E. On being morally considerable. The Journal of Philosophy, v. 75, No. 6, p. 308-

325, Jun. 1978. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2025709. Acesso em: 22 fev. 2021, p. 308. 
322 Ibid., p. 311. 
323 Ibid. 



138 

 

por si só, o interesse em ter direitos garantidos. Assim, se alguém tem direito a algo, significa 

que, em regra, esse direito deve ser garantido, mesmo que isso possa implicar uma desvantagem 

para a sociedade como um todo. Por exemplo, o direito que os humanos têm ao devido processo 

legal. DeGrazia esclarece que Tom Regan considera o interesse dos animais de terem seus 

direitos garantidos nesse sentido, independentemente de qualquer utilidade e interesse humano. 

Para essa corrente, reconhecer o status moral e direitos aos animais significa garantir seus 

interesses vitais de forma quase absoluta324. 

Mary Ann Warren observa que o conceito de status moral sempre foi muito 

controvertido; por exemplo, na Grécia antiga, mulheres, escravos e bárbaros ocupavam uma 

zona cinzenta de consideração moral, tendo em vista que eram considerados inferiores pela 

maioria dos homens eruditos daquela época. Atualmente, os fetos, os animais, as plantas, as 

espécies biológicas e os ecossistemas ocupam uma zona moral semelhante à ocupada por 

mulheres e escravos no período grego clássico325. 

Baxter enfrenta com profundidade a consideração de status moral aos seres vivos não 

humanos, aos ecossistemas e à natureza e pontua que a primeira questão substantiva a ser 

enfrentada para a abordagem de uma teoria de justiça ecológica é a restrição de status moral 

apenas aos organismos sencientes. Baxter critica essa linha de pensamento, pois entende que o 

reconhecimento de status moral deve ser estendido a todos os seres vivos não humanos e até 

aos ecossistemas326. Faz uma análise crítica do pensamento de Peter Singer e David DeGrazia, 

autores que reputa como os mais resolutos na defesa da restrição da consideração moral apenas 

a não humanos sencientes. Examina o pensamento de DeGrazia que, fundamentado em Singer 

e Regan, defende em resumo: 1) igual consideração moral aos não humanos sencientes; 2) a 

extensão de status moral aos não humanos sencientes não implica concessão de direitos 

idênticos para animais não humanos sencientes e humanos; 3) adoção da posição metaética do 

equilíbrio reflexivo de Rawls327. 

Baxter pontua que DeGrazia refuta com sucesso muitos argumentos oferecidos contra a 

extensão de status moral aos não humanos sencientes. O primeiro argumento comum contra a 

consideração igualitária é o de que apenas os seres capazes de estabelecer obr igações com os 

membros da comunidade podem ter reconhecido o status moral. DeGrazia infirma esse 

                                                 
324 DEGRAZIA, David. Animal rights: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2002, p. 

29-31. 
325 WARREN, Mary Anne. Moral status: obligations to persons and other living things. New York: Oxford 

University Press, 1997, p. 12. 
326 BAXTER, Brian. A theory of ecological justice. New York: Routledge, 2005, p. 123. 
327 Ibid., p. 78-79. 



139 

 

argumento, a partir da reflexão sobre os seres humanos não dotados de plena racionalidade, por 

exemplo fetos, bebês, pessoas em coma e doentes mentais328. 

Apesar desses seres humanos não conseguirem formar relações contratuais, não lhes é 

negado o status moral. DeGrazia também refuta o argumento de que são os sentimentos 

especiais de conexão, ou vínculo, que outorgam aos humanos uma boa razão para privilegiar 

seus companheiros, em detrimento dos não humanos. Infirma também a corrente que restringe 

o status moral aos agentes morais. Para essa vertente, aos seres incapazes de retribuir dever, 

como ocorre com os não humanos, não seria devida a consideração moral . A falta de 

reciprocidade no cumprimento de deveres seria um obstáculo para o reconhecimento de 

consideração moral. DeGrazia desconstrói essa tese, demonstrando sua falha diante das 

hipóteses de seres humanos privados de razão plena (bebês, pessoas em coma). Ora, se a 

humanidade estende o status moral a esses humanos, mesmo privados de razão, por que o nega 

aos seres não humanos? Nesse sentido, DeGrazia assevera que a tese da reciprocidade no 

cumprimento de deveres como condição para o reconhecimento de status moral é inconsistente, 

pois se a humanidade reconhece o status moral de humanos incapazes de assumir deveres, negar 

aos animais sencientes status moral, sob esse fundamento, incorreria em “especismo”329. 

Baxter reconhece o vigor das ideias de DeGrazia, mas as considera insuficientes, tendo 

em vista que restringem a consideração apenas aos animais sencientes e de forma individual. 

Para Baxter, uma teoria de reconhecimento moral precisa ser mais abrangente, alcançando a 

questão da sobrevivência das espécies e também deve amparar todas as formas de vida, 

sencientes e não sencientes330. 

Warren, por sua vez, desenvolve uma teoria pluralista, para a qual não existe uma 

propriedade única que todas as entidades devam possuir para serem titulares de um certo grau 

de status moral. A autora lista as seguintes propriedades intrínsecas e relacionais que o senso 

comum humano supostamente vê como suficientes para a atribuição de status moral a um ente: 

1) propriedades intrínsecas: estar vivo, possuir consciência, possuir senciência, ser “sujeito de 

uma vida”, possuir capacidade de agência racional; 2) propriedades relacionais: fazer parte de 

um ecossistema, ser parte importante de um ecossistema, fazer parte de uma comunidade, ser 

espécie em extinção, fazer parte da comunidade dos humanos. 

Warren defende que é possível atribuir algum grau de status moral a um “ente”, tanto 

com base na posse de uma propriedade intrínseca, como levando em consideração uma 
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propriedade relacional, ou ambas. Para Warren, não é apenas a capacidade de agência racional 

que autoriza a posse do status moral; logo, sua teoria infirma a tese antropocêntrica de que 

apenas os seres humanos contam moralmente331. 

Para a teoria pluralista de Warren, a posse de uma ou de outra propriedade, tanto 

intrínseca quanto relacional, já é o bastante para o reconhecimento de status moral. Para 

fortalecer sua tese, também usa o argumento de que alguns humanos não têm agência racional 

(recém-nascidos, pessoas em coma), mas fazem parte da comunidade dos humanos e, por esse 

critério puramente relacional, é-lhes garantido o mais alto grau de status moral. Para Warren, o 

status moral pode ser admitido em graus332. Assim, diferentes tipos de entidades podem possuir 

diferentes graus de status moral e, portanto, podem exigir diferentes tipos de obrigações 

daqueles que são membros plenos da comunidade, os agentes morais, os seres humanos333. 

A ideia básica desse princípio é que ele impõe aos agentes morais (pessoas humanas) a 

necessidade de levar em consideração certos tipos de interesses que as entidades têm em virtude 

de possuírem as propriedades que lhes conferem status moral. Assim, ser um organismo vivo 

dá direito a um grau mínimo de status moral e exige que os agentes morais levem em conta seu 

interesse em continuar vivo plenamente, de maneira natural para sua espécie. Então, se você é 

um organismo vivo, não pode ser prejudicado, nem sua vida pode terminar gratuitamente sem 

uma boa razão moral334. 

Baxter observa que a teoria do status moral de Warren é insuficiente porque não chega 

a atribuir status moral a entidades orgânicas holísticas, como ecossistemas e espécies, apesar 

de deixar aberta uma possibilidade para tal, desde que seja comprovado que o ecossistema é 

uma entidade viva. Ele considera que a fragilidade da teoria de Warren está no ponto em que 

se coloca como condição para o reconhecimento de status moral uma série de requisitos 

intrínsecos e relacionais que, embora estejam elencados em uma lista plural, o que é positivo, 

não deixam de configurar uma eleição arbitrária de critérios legitimadores de status moral, pois 

estão sujeitos ao “bom senso moral humano”335. Cita a crítica de Calicott a listas plurais de 

condições para o reconhecimento de status moral, porque são aplicados a uma mesma situação 

moral vários princípios éticos. De fato, Warren não fundamenta sua teoria de status moral com 

base em uma única teoria ética como, por exemplo, o utilitarismo, ou com base na deontologia 
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kantiana. Em vez disso, mistura critérios, uns de fundo ético, outros deontológicos, outros ainda 

axiológicos e, no final das contas, sua teoria relega o reconhecimento de status moral aos seres 

vivos não humanos ao arbítrio do ser humano336. 

Nas várias correntes éticas ecológicas antropocêntricas ou não, existe um consenso 

sobre o conceito de agente moral, restringindo-o aos seres humanos com racionalidade. Não 

obstante, surgem várias divergências, quando a discussão é sobre quem são os pacientes morais. 

Para a corrente identificada como zoocentrismo, os pacientes morais são apenas os seres 

humanos e os animais sencientes; para a corrente do biocentrismo, todos os seres vivos não 

humanos são pacientes morais; já para os adeptos do ecocentrismo, além dos seres humanos, 

todos os seres vivos não humanos, ecossistemas, montanhas, rios, oceanos e espécies são 

destinatários de consideração moral, logo são pacientes morais. 

Este trabalho propõe o reconhecimento de status moral não só para os titulares de 

obrigações morais, chamados de agentes morais, ou seja, seres humanos adultos dotados de 

plenas faculdades mentais. Se as crianças e adultos com a razão comprometida por doenças 

mentais, apesar de não serem sujeitos de obrigações morais, são pacientes morais, ou seja, 

destinatários de tratamento respeitoso e consideração por parte dos agentes morais, igualmente 

os seres vivos não humanos individuais e os entes holísticos orgânicos, como ecossistemas e 

espécies, devem ser abrangidos pelo status moral, na qualidade de pacientes morais, ou sujeitos 

morais, como prefere Paul Taylor. 

O reconhecimento do status moral aos seres vivos não humanos e entes holísticos 

orgânicos, como ecossistemas e espécies, deve ter seu fundamento no princípio da coerência 

universal proposto por Cirne-Lima, tendo em vista que a abordagem da atitude coerente restaura 

a ideia de harmonia que deve permear as relações necessárias entre agentes morais e pacientes 

morais. O princípio da coerência universal de Cirne-Lima ainda legitima a assunção pelos 

agentes morais de uma responsabilidade unilateral, como propõe Hans Jonas337, e exasperada 

pelo risco criado pelo ser humano no Antropoceno. 

                                                 
336 BAXTER, Brian. A theory of ecological justice. New York: Routledge, 2005, p. 107. 
337 “O poder causal é a condição da responsabilidade. O agente deve responder por seus atos: ele é responsável por 

suas consequências e responderá por elas, se for o caso. Em primeira instância, isso deve ser compreendido do 
ponto de vista legal, não moral. [...] Somente o Ser vivo, em sua natureza carente sujeita a riscos – e por isso, em 

princípio, todos os seres vivos −, pode ser objeto de responsabilidade. Mas essa é apenas a condição necessária, 
não a condição suficiente para tal. A marca distintiva do Ser humano, de ser o único capaz de ter 
responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus semelhantes – eles próprios, potenciais 
sujeitos de responsabilidade −, e que realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade para tal é 
a condição suficiente para sua efetividade.” (JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética 
para uma civilização tecnológica. Tradução: Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: 

Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 165 e 176). 



142 

 

O fato de ser titular de consideração moral pode ser confundido com o fato de ter valor. 

Embora haja uma conexão entre posição moral e ter valor, estritamente não significam a mesma 

coisa, tendo em vista que existem entes e criaturas que são valiosas ou desejáveis, mas por causa 

de sua função instrumental, e não por serem consideradas como possuidoras de um bem próprio. 

Assim, nem sempre os conceitos de consideração moral e valor coincidem338. 

Além de delimitar o conceito de consideração moral, é importante, para uma ética 

ecológica aplicada, a reflexão sobre o bem na natureza. Quando se pensa em bondade, existe a 

bondade intrínseca, algo que é bom em si mesmo, e a bondade extrínseca, que pode ser uma 

bondade instrumental e transformativa ou uma bondade sistêmica e relacional. Uma faca afiada 

é instrumentalmente boa, a bondade instrumental é o “bom para”, diferente, pois, do bom em 

si mesmo339. Essa é uma questão metaética relevante como ponto de partida para uma ética 

ecológica aplicada: os seres não humanos, os ecossistemas, devem ser conservados por serem 

bons para os humanos ou porque são bons em si mesmo? 

O entendimento segundo o qual a conservação da biodiversidade de animais, de plantas 

e dos ecossistemas só se justifica tendo em vista os interesses humanos, atribui  à natureza uma 

bondade meramente instrumental, de modo que não justifica o reconhecimento de consideração 

moral para os seres vivos não humanos e entes holísticos, como ecossistemas e espécies. Ao 

contrário, se se entender que os seres vivos não humanos e os ecossistemas e espécies são bons 

em si mesmos, então serão considerados destinatários de reconhecimento moral, 

independentemente de sua utilidade para o ser humano. 

Nessa última perspectiva, ainda que não existisse um só humano sobre a Terra, as 

abelhas, as baleias, os mananciais, as frondosas árvores seriam todos bons por um valor que 

lhes é próprio e que independe completamente da avaliação do ser humano. Para essa visão, 

seria muita pretensão pensar que rios, como o Nilo e o Amazonas, só existem para o ser humano. 

Se os humanos não existissem, eles continuariam lá, essencialmente belos e bons, logo são 

intrinsicamente bons. 

Há quem fale também em bondade sistêmica, que satisfaça requisitos funcionais e 

relacionais no funcionamento da natureza como um todo. Os adeptos da corrente biocêntrica 

entendem que rios, montanhas e ecossistemas não têm uma bondade intrínseca, mas uma 

bondade sistêmica, pois estão na base da vida dos seres vivos. Já para o ecocentrismo, as rochas, 
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os plânctons, os rios, os ecossistemas e as espécies têm mais do que um valor meramente 

relacional e sistêmico, tendo em vista que possuem valor intrínseco, ou seja, essencial. Assim, 

a bondade instrumental é utilitária, a bondade sistêmica é relacional e a bondade intrínseca é 

essencial340. 

É a bondade que se encontra na natureza que impele o ser humano, na qualidade de 

agente moral, a considerá-la moralmente, como ensina Leena Vilkka: 

 

Do ponto de vista axiológico as variedades de bondade na natureza estão relacionadas 
com o que as pessoas devem buscar e proteger. A bondade da natureza deve ter uma 
posição moral. Todos os seres não humanos que possuem bondade devem ser 
considerados seres moralmente relevantes. Sua bondade é uma característica 
moralmente significativa que nos obriga. Quando dizemos que os seres não humanos 

possuem bondade axiológica, não queremos dizer que as plantas e os animais são 
agentes morais, mas que sua bondade deve contar em nossa preocupação moral. Eles 
são objeto de nossa moralidade341. 

 

Esse valor que devemos reconhecer na bondade da natureza é um dos valores que o ser 

humano, como agente moral capaz de avaliar, deve buscar fora de si, no mundo, para guiar suas 

escolhas, sempre norteado pelos princípios da coerência (Cirne-Lima) e da responsabilidade 

(Jonas). 

 

4.1.3 Valor intrínseco 

 

Em que pese o truísmo, algo tem valor, se houver razão para valorizá-lo. Alguns estados 

anímicos são considerados valiosos, como, por exemplo, prazer, felicidade, florescimento. 

Esses estados são tidos como valiosos não pelo que causam, mas por si mesmos e, por isso, são 

chamados de valores intrínsecos. Para muitos filósofos, para algo ter valor, depende da 

existência de alguém que seja avaliador, e assim não haveria valor sem avaliação feita por um 

ser racional. Todavia, isso é um equívoco, como ressalta Attfield: “Não se pode confundir o 

que é valorizado com o que é valioso. Há muitas coisas valiosas que não são valorizadas por 

déficit epistemológico do ser humano. De outro giro, há coisas não valiosas que são valorizadas, 

por exemplo ascensão e queda da moda”342. 
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Nessa linha, o condicionamento de todo valor a um avaliador racional faz parte de uma 

visão antropocêntrica, que não se coaduna com a ética ecológica aplicada da harmonia com a 

natureza, de modo que é necessário distinguir o valor intrínseco do valor extrínseco. 

Existem muitos tipos de valores, algumas coisas são valiosas porque facilitam ou 

provocam outras; todavia, existem entes que são valiosos pela sua própria natureza. Então, 

independe de serem valiosas por outro motivo para além de si, e assim são consideradas valiosas 

intrinsecamente, portanto têm valor intrínseco. 

Outras coisas são valiosas apenas por servirem de instrumentos para resultados valiosos. 

Attfield observa que os ecossistemas, os rios e as montanhas são valiosos porque possibilitam 

vidas valiosas e prósperas, representam as precondições para o florescimento de outros entes 

valiosos, e por isso muitos estudiosos da ética consideram-nos com um valor sistêmico, ou seja, 

uma forma de valor relacional por possibilitarem que vidas valiosas prosperem. Trata-se de um 

valor relacional e não instrumental, como muitos defendem, pois, como observa Attfield, não é 

adequado considerar ecossistemas, rios e montanhas como simples instrumentos humanos343. 

Antes de avançar as considerações sobre o entendimento das várias correntes que 

reconhecem valor intrínseco dos seres vivos não humanos, cuja variação reside no grau de 

abrangência, é necessário compreender o sentido de valor intrínseco, como um valor objetivo, 

dentro das quatro vertentes que tratam do tema. Leena Vilkka344 aponta quatro grandes grupos 

a respeito do significado básico de valor intrínseco: 

 

1) Valor intrínseco (objetivo) na concepção de Clarence Lewis Irving; 
2) Valor intrínseco (objetivo) na filosofia de Aristóteles e Kant; 
3) Valores intrínsecos (objetivo) fracos; 
4) Valores intrínsecos (objetivo) fortes;  

 

O primeiro grupo, capitaneado por Clarence Lewis Irving, considera o valor intrínseco 

como um valor experimentado ou sentido. Seguem essa vertente Michael Zimmerman, com sua 

teoria do valor intrínseco do prazer, e Archie J. Bahm, que diferencia três tipos de valor 

intrínseco: a) prazer; b) satisfação; c) preferências. Enfim, para essa vertente, o prazer, as 

experiências agradáveis, felizes, são intrinsecamente boas e, desse modo, a fonte do valor 

intrínseco é a consciência, ou seja, o valor intrínseco é necessariamente experimentado pela 

consciência. Nessa linha, para os defensores do antropocentrismo, apenas o ser humano pode 
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ter valor intrínseco, por ser dotado de consciência que permite estados de experiência. 

Posteriormente, Eero Paloheimo estendeu o valor intrínseco em termos de estados de 

experiência para todos os animais sencientes. A partir de seus estudos com joaninhas 

(Coccinellidae), Paloheimo sustentou que esses pequenos seres são dotados de órgãos de 

sentido, logo, seriam sujeitos de estados de experiência e, portanto, possuidores de valor 

intrínseco. 

Para o segundo grupo, cujo fundamento está nas filosofias aristotélica e kantiana, valor 

intrínseco é valor próprio. Conquanto não se encontre a expressão “valor intrínseco” nos textos 

de Aristóteles e Kant, a concepção de que existe algo bom por si surge na dicotomia aristotélica 

da existência de algo que é um fim a ser perseguido por si mesmo, e algo que é apenas um meio 

perseguido por um fim. Na primeira categoria, algo que é um fim a ser perseguido por si mesmo, 

está o valor intrínseco. Já na segunda, encontra-se o valor instrumental, entes que só têm valor 

se tiverem valor para outra coisa. Seguindo a vertente aristotélica, Tomás de Aquino defendia 

que apenas a natureza intelectual do ser humano teria valor por si só, tudo o mais seriam valores 

instrumentais à disposição da humanidade. Kant sustentava “que os animais são apenas um 

meio para um fim, esse fim é a humanidade”345. Nessa raiz filosófica antropocêntrica, apenas o 

ser humano é possuidor de valor intrínseco, por ser possuidor de linguagem, intelectualidade e 

racionalidade. 

Como se constata, o valor intrínseco, como um valor próprio, é identificado inicialmente 

como um valor antropocêntrico, mas a partir dessa raiz, vão surgir duas interpretações para 

valor intrínseco: i) a visão kantiana de autovalor ou autoestima; ii) a visão zoocêntrica, que 

considera os animais como sujeitos de suas próprias vidas. 

Quando Kant se manifesta sobre o valor humano, usa expressões como “valor interior” 

e “dignidade”, ou seja, “pessoas em sua mais alta autoestima estão acima de qualquer preço” 346. 

A concepção de Kant traz a ideia de fim, o ser humano, pessoa que não deve ser valorizada 

como um meio, mas como um fim em si mesmo, pois tem dignidade e valor interior que são 

absolutos. Devido ao fato de as pessoas perceberem seu próprio valor, como um valor fim, e 

absoluto (intrínseco), são capazes de enxergar no outro o mesmo valor. Se o ser humano tem 

capacidade de se valorizar, de reconhecer seu próprio valor, como um fim em si mesmo, 

também tem capacidade de valorizar vários estados e coisas. Daí decorre a noção kantiana de 

valor intrínseco, ou seja, autovalor, como um valor fim. 
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No terceiro grupo da classificação proposta por Vilkka estão os valores intrínsecos 

fracos, que são classificados como: i) valor de exclusividade; i) valor inerente ( inherent value). 

Para essa corrente, o valor inerente está localizado nos objetos à parte dos estados de 

consciência. O valor inerente (inherent value) se opõe ao valor detectado; este está no estado 

de consciência de um avaliador, já o valor inerente (inherent value) reside na própria coisa. 

Esse é o valor de obras de arte, prédios históricos, campos de batalha, maravilhas da natureza. 

O antropocentrismo fraco coloca os animais de estimação nessa categoria. Esse valor, apesar 

de ser inerente à coisa e estar fora dos estados de consciência, é considerado objetivamente 

fraco, pois ainda depende de um avaliador. Uma obra de arte só tem valor inerente (inherent 

value) porque existe alguém com consciência a valorizando, um avaliador, e assim seu valor 

objetivo ou intrínseco é fraco347. 

No quarto grupo, Vilkka trata dos valores intrínsecos (objetivos) fortes. Nesse grupo 

está o inherent worth, como um valor objetivamente forte, que independe de avaliador e que, 

portanto, difere de inherent value, que é um valor objetivamente fraco, na medida que necessita 

de um avaliador. Na tradução para a língua portuguesa não se faz a distinção entre inherent 

value e inherent worth, pois se traduz de forma genérica como valor inerente, todavia é 

necessário fazer essa distinção, de modo que este trabalho propõe usar a expressão “mérito 

inerente” para corresponder a inherent worth e “valor inerente” para traduzir inherent value, 

elucidando assim a significação de valor inerente na língua portuguesa nos dois campos 

semânticos, que são absolutamente diferentes348. 

O verbete mérito tem o seguinte significado: “A questão central em uma pendência, ou 

num conjunto de fatos e provas, que orienta a formação de uma decisão judicial ou 

administrativa; merecimento [...]”349. Já o vocábulo valor apresenta 24 campos semânticos. Por 

sua vez, o verbete inerente significa “1. que existe como um constitutivo ou uma característica 

essencial de alguém ou de algo; 1.1 que só existe em relação a um sujeito, a uma maneira de 

ser que é intrínseca a este. Etim inerir (com vogal do tema -i- > -e-) + -nte; ver hes; f. hist..a 

1967 inherente, Sin/Var dependente, específico, inseparável, ligado, peculiar, próprio”350. 

Nessa linha, este trabalho propõe tomar a palavra mérito no campo semântico do 

“merecimento”, associado ao adjetivo inerente no campo semântico de próprio, constitutivo, 

para indicar a expressão “mérito inerente”, um merecimento que é constituído no próprio ser, 
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para traduzir inherent worth, ou seja, aquele valor objetivo forte que o ser traz em sua própria 

constituição, que o torna merecedor de respeito por parte dos outros seres. Em outras palavras, 

o mérito, enquanto merecimento do respeito, é inerente, não depende de fatores externos ao ser, 

pois está em sua própria constituição enquanto ser. 

Voltando à quarta classificação de valor intrínseco como um valor objetivo forte, 

denominado neste contexto de “mérito inerente”, como tradução de inherent worth, é 

importante destacar que a ideia de “mérito inerente” (inherent worth) funda-se no fato empírico 

de um ser possuir um bem próprio que deve ser realizado para seu florescimento e existência. 

Com efeito, para a existência de uma entidade viva, é melhor que seu bem seja realizado, do 

que não realizado, independentemente do que acham os avaliadores. Por exemplo, para a 

existência de uma angiosperma, é melhor que a fotossíntese seja realizada, independentemente 

do que pensam os seres humanos. Percebe-se, por conseguinte, que o “mérito inerente” 

(inherent worth) é completamente “separado dos valores de quaisquer outros seres e dos seus 

méritos”351. A fotossíntese como um “mérito inerente” (inherent worth) de uma planta tem a 

sua própria natureza e pertence a ela de forma constitutiva. 

Alguns filósofos demonstram ceticismo a respeito da existência do valor fim objetivo, 

seja nos moldes do valor intrínseco kantiano ou do inherent worth, pois consideram que tudo 

no mundo só tem valor porque esse valor derivou da avaliação de um julgador. Para esses 

pensadores, só existiria valor extrínseco: inerente (inherent value), instrumental e contributivo. 

Todavia, como ressalta Attifield, isso é um contrassenso, pois se tudo tivesse valor derivado, 

como existiria um avaliador, uma referência para derivar valor? Logo, por uma questão lógica, 

é um imperativo reconhecer a existência de entes com valor intrínseco, sob pena de incorrermos 

no vazio do niilismo352. 

O paradigma ético antropocêntrico está em transição e vagarosamente já cede espaço 

para um novo ethos que reconhece valor fim de forma objetiva, seja intrínseco nos moldes 

kantianos, seja o inherent worth para outros seres, além dos humanos. Contudo, Attfielf observa 

que o fato de se reconhecer valor intrínseco a um ente não implica automaticamente o 

reconhecimento de direitos. Quando se diz que a saúde de um animal tem valor intrínseco, ainda 

não se está dizendo que ele é titular de direitos, apenas se está afirmando que existem razões 

para proteger a saúde desse animal pelo o que ele é, mas podem existir razões para agir de outra 
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forma, como priorizar a necessidade de uma pessoa de se alimentar, para também garantir seu 

valor intrínseco. 

Vilkka organiza metodologicamente as divergências acerca do reconhecimento de valor 

intrínseco conforme o grau de extensão ética: i) a corrente antropocêntrica limita o 

reconhecimento de valor intrínseco ao ser humano; ii) o zoocentrismo estende o 

reconhecimento de valor intrínseco para alcançar os animais sencientes; iii) o biocentrismo 

coloca a questão da vida como ponto central, logo reconhece valor fim, seja como valor 

intrínseco no molde kantiano, ou o chamado inherent worth de Paul Taylor aos seres vivos; iv) 

o ecocentrismo adota uma posição mais holística e se dedica às questões, conceitos e valores 

dos ecossistemas e espécies353. 

O zoocentrismo tem como destinatários de sua preocupação ética os animais 

vertebrados, pois surgiu no contexto do ativismo pelo direito dos animais. Sua preocupação é 

evitar o sofrimento dos animais nas sociedades humanas. A luta da corrente zoocêntrica é 

travada contra o uso de animais em teste de laboratório pelas indústrias farmacêutica e 

cosmética, a comercialização de carne e pele de animais, a exploração comercial dos animais 

de forma geral e a criação de animais em cativeiro, sujeitos a crueldade. A luta da corrente 

zoocêntrica é a busca pelo respeito e bem-estar dos animais. 

Ao longo da história da humanidade no Ocidente, os animais têm sido tratados como 

meros instrumentos e modelos para a cura de doenças humanas ou mesmo como matéria-prima 

para a economia humana. Eles têm sido vistos apenas como instrumentos e fontes de insumos, 

como pele, gordura, lã, couro, almíscar e proteínas para a dieta humana. Para opor a essa 

escravidão dos animais não humanos pelos animais humanos, surgiu o movimento de libertação 

animal. Modernamente, esse movimento defende o valor intrínseco dos animais considerados 

individualmente, como seres sencientes, que sentem dor, de modo que os seres humanos devem 

respeitar o bem-estar dos animais. 

Para o zoocentrismo, os animais têm um bem-estar próprio, completamente 

independente e diferente do bem-estar humano, assim têm valor intrínseco. Além disso, dentro 

do zoocentrismo ainda há correntes como o chamado mentalismo animal, que sustenta a 

subjetividade dos animais: 

 
[...] a consciência animal e o sofrimento existem nos níveis cognitivo e emocional. Os 
vertebrados lidam com seu ambiente de maneira emocional. Eles podem sofrer dor e 
sentir prazer e bem-estar. A habilidade de aprendizado operante significa que os 

animais são capazes (de forma mais ou menos confiável) de controlar como obter 
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alimentos ou escapar do perigo. Um animal detecta ordem em seu ambiente, e seu 
cérebro o faz de maneira emocional354. 

 

Enfim, para a visão do zoocentrismo, o bem-estar dos animais tem um valor intrínseco, 

tendo em vista que o sofrimento é intrinsecamente ruim para os seres sencientes, de modo que 

as pessoas devem reconhecer o sofrimento e o bem-estar dos animais a partir de suas 

capacidades de formular juízo de valor, como agentes morais. 

O biocentrismo, por sua vez, vai além na extensão ética, para abranger a própria vida 

como escopo da moralidade humana. Mas, como deve ser compreendido o significado da vida 

nesse contexto? Leena Vilkka pontua que a resposta a essa indagação depende da atitude 

adotada em relação à vida. Explica que os seguintes pares são sinônimos: vivo/não vivo; 

animado/inanimado; e orgânico/inorgânico. Assim, primeiramente tem-se de perscrutar a 

diferença entre estar vivo, ser animado e ser orgânico e, correspondentemente, a não estar vivo, 

ser inanimado e ser inorgânico. Qual o campo semântico adequado dessas palavras que se 

avizinham? As entidades vivas, como animais e plantas, também são orgânicas; todavia, nem 

toda entidade orgânica é viva, como, por exemplo, os húmus. Nessa linha, o significado de vida 

depende da visão, da atitude que se tem em relação à própria vida. Para os ecologistas 

profundos, a água, o solo e até as rochas são entidades vivas. Entretanto, para a maioria dos 

pensadores, apenas o animais e plantas são entidades vivas e animadas, ao passo que as rochas, 

além de não serem vivas, são inanimadas. Viver e animado dizem respeito a entidades ativas, 

mas viver também lembra vital e organicidade. Para Vilkka: 

 
[...] uma nova hierarquia para os termos “orgânicos”, “vivo” e “animado” seria que as 
entidades orgânicas incluiriam os maiores grupos de entidades, como ecossistemas e 
até mesmo toda a terra, enquanto a vida animada incluiria apenas a vida animal. Para 
muitas pessoas, animar é sinônimo de vida, incluindo flora e fungos. [...] Pode-se fazer 

uma distinção entre “estar vivo” e “ter uma vida”. Ter uma vida requer habilidades 
mentais complexas. Estar vivo, o oposto de estar morto, é uma noção de biologia, 
enquanto ter uma vida é uma noção de biografia. Pessoas e animais têm suas vidas no 
sentido biográfico, histórico: eles têm passado e futuro, eles têm esperanças e medos 
sobre suas próprias vidas. Animais sencientes não humanos são sujeitos de vidas 
biográficas. Nesse sentido biográfico, “ter vida” não pode ser atribuído às plantas, 

embora as plantas sejam seres vivos. As plantas têm uma vida biológica, mas não 
biográfica355. 

 

Todavia, dentro do conceito de vida, não se pode olvidar a relevância da biodiversidade, 

como diversidade dos genes, das espécies e dos ecossistemas. A concepção de diversidade 

remonta ao princípio da plenitude de Arthur Lovejoy que, embora dualista e antropocêntrico, 
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trouxe a lume a ideia de que o mundo sempre será melhor quanto mais diversidade ele contiver, 

concepção que provocou uma reflexão sobre a diversidade ser um bem em si e, de certa forma, 

contribui para o reconhecimento de valor fim à biodiversidade356. 

Dentro da vertente biocêntrica, em razão da diversidade de entendimento sobre o 

significado da vida, há correntes mais restritas, que restringem o reconhecimento do valor 

intrínseco ao florescimento e bem-estar dos organismos vivos, individualmente considerados. 

Outros pensadores, seguindo a vertente da ética da Terra de Aldo Leopold357, reconhecem o 

valor intrínseco do florescimento dos entes holísticos como ecossistemas, espécies e da própria 

biosfera. 

Attfield localiza o valor intrínseco no bem-estar e florescimento das criaturas vivas. Ao 

responder à indagação do que seria o bem-estar e o florescimento de uma criatura viva, explica 

que cada espécie tem um tipo de florescimento, e lança mais uma indagação sobre o que é 

comum entre membros de várias espécies, apontando capacidades essenciais. As capacidades 

essenciais de uma espécie são aquelas cuja ausência, na maioria dos membros de uma espécie, 

a descaracterizaria como tal. Por exemplo, se a maioria das samambaias perdesse a capacidade 

de fazer fotossíntese, a espécie estaria desfigurada. Logo, fotossíntese é uma capacidade 

essencial ao florescimento das samambaias e, portanto, pode-se localizar na fotossíntese um 

valor intrínseco. O mesmo se pode dizer da motilidade e do faro dos lobos e da 

autodeterminação nos seres humanos. São exemplos de capacidades essenciais para o 

florescimento desses seres vivos e nelas reside valor intrínseco358. 

No que concerne aos ecossistemas, Anttfield argumenta que, embora apresentem uma 

importância vital para os sistemas de vida no Planeta, em sua concepção, não apresentam um 

valor em si mesmos, ou um bem próprio, tendo em vista que seu valor depende dos seres que 

sustentam; logo, trata-se de um mero valor sistêmico relacional e não intrínseco359. 

Na vertente do biocentrismo, uma das vozes mais proeminentes é a de Paul Taylor, 

entretanto, por uma questão metodológica, este trabalho dedica um tópico específico para esse 

autor, para melhor explicar a nomenclatura adotada por ele para nominar o valor fim dos entes 

vivos. Paul Taylor não adota a expressão valor intrínseco, mas inherent worth, e também difere 

dos demais, ao não adotar a expressão paciente moral e preferir sujeito moral. 
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Por fim, a corrente ecocêntrica atribui valor intrínseco a todos os seres vivos, às 

espécies, aos ecossistemas e à biosfera. O ecocentrismo coloca no centro das discussões 

filosóficas e éticas as questões, conceitos e valor dos ecossistemas. O ecocentrismo recupera a 

compreensão organicista da natureza e a visão holística da própria vida, de modo que, para os 

defensores do ecocentrismo, não basta defender o valor intrínseco do bem-estar e do 

florescimento da vida dos animais e plantas de forma individual, é necessário também incluir 

no escopo da moralidade e defender como um valor em si, intrínseco, a integridade das florestas, 

das montanhas, dos rios, dos biomas e da biosfera como um todo holístico e inter-relacionado. 

Nessa vertente mais holística, Rolston III desdobra a defesa do valor intrínseco dos 

ecossistemas a partir da seguinte afirmação de Aldo Leopold: “Uma coisa é certa quando tende 

a preservar a integridade, a comunidade biótica. É errada quando tende ao contrário. [...] Esta 

terra é uma comunidade, é o conceito básico de ecologia, mas esta terra deve ser amada e 

respeitada, é uma extensão da ética”360. 

Rolston III ensina que para localizar o valor intrínseco dos ecossistemas, não se pode 

ter em foco o organismo individual, que chama de posição organísmica, mas sim a função 

sistêmica e holística dos ecossistemas, embora sejam compostos por partes, em uma interação 

aparentemente caótica e não homeostática: 

 

[...] os ecossistemas contarão mais que qualquer um dos organismos componentes, 
porque os processos sistêmicos geraram e continuam a apoiar e integrar dezenas de 
milhares de organismos membros. A unidade apropriada para a preocupação moral é 
a unidade fundamental de desenvolvimento e sobrevivência361. 

 

Este trabalho adota a noção de valor intrínseco, como um valor fim, a partir da 

concepção derivada do pensamento kantiano, de autovalor, algo que é bom por si mesmo , 

porque tem dignidade. Destarte, reconhece valor fim a todos os seres vivos não humanos e aos 

entes orgânicos holísticos, questão que será aprofundada no capítulo que trata do conceito de 

dignidade biológica. 

Neste ponto, vale ainda lembrar o escólio de Jonas que, ao tratar o princípio da 

responsabilidade como um dever assimétrico dos humanos para com a natureza, toma como 

exemplo o dever de cuidado dos pais para com os filhos, um dever que escapa da bilateralidade 

do contratualismo. Esse exemplo é o caso típico do exercício de dever e responsabilidade dos 

agentes morais para com um ser que é um sujeito moral sem agência moral. 
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Taylor, semelhantemente, a Jonas, entende que os seres vivos não humanos, apesar de 

não terem agência moral, são sujeitos morais em relação aos quais os agentes morais têm 

deveres e responsabilidades. 

Nessa linha, o bem dos seres vivos, como sujeitos morais e possuidores de mérito 

inerente, inherent worth, é um valor fundamental, que impõe ao ser humano, na qualidade de 

agente moral, uma atitude de respeito e reconhecimento da legítima pretensão de florescimento 

dos seres vivos. Para Taylor, o ser humano só vai ter uma atitude respeitosa pela natureza,  

considerando-a moralmente, se reconhecer esse valor que lhe é próprio (inherent worth). 

 

4.1.4 Valor inerente de Paul Taylor 

 

Inicialmente, Taylor362 assevera que o seu conceito de valor inerente (inherent worth) 

não se confunde com o conceito de “bem de um ser”. Pontua que a proposição “um ser ter um 

bem próprio” é meramente descritiva, já a alegação de que se deve ou não deve ser tratado de 

uma determinada maneira tem uma linguagem prescritiva, deontológica. Para Taylor, o fato de 

um animal ou planta ter um “bem próprio” não é suficiente para impor um dever aos agentes 

morais de respeito por esse animal ou essa planta. Assim, é necessário mais do que o 

reconhecimento de um bem próprio para uma entidade reivindicar seus benefícios aos agentes 

morais. Esse algo mais é o que Taylor denomina inherent worth. 

Todavia, antes de prosseguir, é necessário esclarecer que Taylor adota a teoria de valores 

de Clarence Lewis Irving363, segundo a qual, em síntese, os valores podem se classificar em 

dois grandes grupos: valor intrínseco e valor extrínseco. Para Irving, valor intrínseco é um valor 

direcionado para estados experimentados pela consciência, ou seja, satisfação, dor, prazer, 

alegria, tristeza, bem-estar. Trata-se de um valor que não é derivado de outro, um valor em si, 

mas sempre um “valor experimentado”. De antemão, urge observar que esse conceito de valor 

intrínseco de Irving não coincide com o conceito de valor intrínseco, na acepção dada a 

expressão pelos ecologistas profundos, que adotam a concepção kantiana do conceito de valor 

intrínseco, ou seja, o autovalor kantiano364. Na classificação de Irving, adotada por Paul W. 

                                                 
362 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 86-90.  
363 IRVING, Clarence Lewis. An analysis of knowledge and valuation. La Salle, IL: The Open Court Publishing 

Company, 2011, p. 380. 
364 “O argumento kantiano é o seguinte: o valor intrínseco se refere à ideia de que temos a capacidade de nos 

valorizar. Tenho a capacidade de valorizar diferentes tipos de estados e coisas. Além disso, tenho a capacidade 
de me valorizar. Portanto, tenho valor intrínseco. Essa argumentação pode ser usada no caso dos animais, que 

têm habilidade de valorizar-se e, portanto, ter valor intrínseco em termos do ‘valor experimentado’ de Lewis e 
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Taylor, valor extrínseco é um tipo de valor que deriva de algo que tem valor intrínseco. O valor 

extrínseco pode ser ainda de três tipos: a) valor inerente (inherent value); b) valor instrumental; 

c) valor contributivo. 

Primeiramente, será abordado o valor extrínseco do tipo inerente de Irving, que Taylor 

escreve como inherent value. Trata-se de um valor que é atribuído a um ente pelas suas próprias 

características. Por exemplo, Pietá de Michelangelo tem um valor inerente do tipo inherent 

value. Esse valor está localizado no ente em si, fora de estados conscientes. O valor da Pietá é 

inerente ao fato de vários apreciadores de obras de arte renascentista valorizá-la pela perfeição 

estética. Veja-se que esse tipo de valor inerente proposto por Irving decorre da relação de um 

sujeito avaliador e o ente avaliado, portanto é um valor derivado. Nesse conceito, um animal 

também pode ser destinatário de valor inerente (inherent value) porque recebe a estima de seu 

tutor. Esse tipo de valor inerente de Irving é relativo, pois depende da valorização de alguém. 

Ele classifica esse tipo de valor como inerente porque é um valor decorrente não de uma 

importância econômica, mas estética, poética, afetiva, histórica. 

Por seguir essa classificação dos valores de Irving, para quem valor intrínseco é um 

valor experimentado por estados de consciência, Taylor precisou criar uma nomenclatura 

diferente para valor fim, então utiliza a expressão inherent Worth para nominar um tipo de valor 

que é reconhecido apenas às entidades que possuem um bem próprio. Percebe-se que, em 

termos práticos, o inherent worth de Taylor equivale ao valor intrínseco de origem kantiana. 

Quando Taylor diz que um ente “X” tem inherent worth significa reconhecer um valor fim 

distinto daquele inherent value proposto por Irving, pois essa entidade tem esse valor 

independentemente de qualquer avaliador. Se uma entidade possui um bem próprio, e se é 

melhor que esse bem seja realizado do que não seja, então a entidade tem um valor do tipo com 

inherent worth. 

A afirmação de que um ser vivo tem inherent worth suscita duas implicações: a) essa 

entidade é merecedora de preocupação e consideração moral, pois é um sujeito moral; 2) todos 

os agentes morais têm o dever primário de promover e preservar o bem da entidade como um 

fim em si. 

Como se percebe, Taylor, assim como Tom Regan, trabalha também com o conceito de 

agente moral para se referir aos seres humanos adultos com aptidão mental. Entretanto, 

enquanto Regan se refere aos animais como pacientes morais, Taylor usa a expressão sujeito 

moral para se referir aos seres vivos como detentores de inherent worth. 

                                                 
do ‘autovalor kantiano’.” (VILKKA, Leena. The intrinsic value of nature. Amsterdam: Rodopi, 1997. Value 

Inquiry Book Series, 59, p. 29-30). 
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Taylor propõe como critério para reconhecer o inherent Worth (mérito inerente) de um 

ser não humano o mesmo critério que se utiliza para estabelecer a verdade da afirmação de que 

um ser humano tem um mérito inerente (inherent worth). Argumenta que é uma questão de 

coerência que cada humano, como ser racional, consciente e autônomo, considere-se titular de 

mérito inerente (inherent worth) por respeito próprio, de tal modo que, por uma questão de 

coerência, não pode negar o mesmo valor aos outros humanos. O mesmo raciocínio deve ser 

aplicado para reconhecer a verdade da afirmação de que todos os animais e plantas têm mérito 

inerente (inherent worth), pois essa é a única visão coerente dentro de um sistema de crença 

biocêntrica, que se fundamenta no respeito pela natureza e que sustenta que cada ser vivo tem 

um bem próprio365. 

Como explica Vilkka, para Taylor: “O mérito inerente (inherent worth) é o fundamento 

da consideração moral de cada organismo vivo. Isso se baseia em cada ser vivo ter um bem 

próprio, que é a perspectiva objetiva do valor inerente. O bem de um vivente é um fato empírico 

desse ser”366. 

Taylor pontua que as várias teorias da ética ambiental convergem no sentido de que 

agente moral é um ser que possui capacidades que lhe permitam agir de forma moral ou imoral 

e, dessa forma, ser titular de deveres e responsabilidades. Dentre essas capacidades estão as de 

formular julgamento de certo e errado e de agir com força de vontade de cumprir a decisão que 

entender adequada. Nem todos os humanos são agentes morais, mas pode ser que ainda se venha 

a identificar não humanos com agência moral. Existem humanos sem agência moral, como 

bebês e pessoas com limitações cognitivas. Todavia, apesar de não serem agentes morais, são 

sujeitos morais. 

Ao explicar seu conceito de sujeito moral, frisa que os seres humanos podem ser 

concomitantemente agentes morais e sujeitos morais. Isso porque os humanos não têm só 

deveres e responsabilidades para com os outros, mas também são destinatários de deveres e 

responsabilidade de outros humanos, e então nessa posição são sujeitos morais. No papel de 

agente moral, um humano pode agir de forma justa ou injusta, já na posição de sujeito moral, 

pode ser destinatário de uma ação justa ou injusta. Assim, todos os agentes morais são sujeitos 

morais, mas nem todos os sujeitos morais são agentes morais. Um recém-nascido, por exemplo, 

não é agente moral, mas é sujeito moral, para com o qual os agentes morais têm deveres367. 

                                                 
365 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 94. 
366 VILKKA, Leena. The intrinsic value of nature. Amsterdam: Rodopi, 1997. (Value Inquiry Book Series, 59), p. 

62. 
367 TAYLOR, op. cit., p. 29-34. 
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Nessa linha, o bem dos seres vivos, como sujeitos morais e possuidores de um valor fim 

do tipo inherent worth, é um valor fundamental, que impõe ao ser humano, na qualidade de 

agente moral, uma atitude de respeito e reconhecimento da legítima pretensão de florescimento 

dos seres vivos. Entretanto, o ser humano só vai ter uma atitude respeitosa pela natureza, 

considerando-a moralmente, se reconhecer esse valor que lhe é próprio (inherent worth). 

 

4.1.5 O conceito e extensão de valor adequado à ética aplicada da harmonia com a 

natureza 

 

Este trabalho considera adequada para a ética aplicada da harmonia com a natureza a 

adoção do conceito de valor intrínseco em sua concepção kantiana, de valor fim, interior e 

absoluto, que se localiza no bem-estar e na capacidade de florescimento dos seres vivos 

individuais e também dos entes holísticos orgânicos, como a biodiversidade, os ecossistemas, 

as espécies e a biosfera, pois todos os organismos vivos, incluindo os humanos, estão orgânica 

e sistemicamente inseridos nos ecossistemas. 

Nesse sentido, ressalta-se o pensamento de Rolston III, para quem os ecossistemas 

devem contar mais que os organismos individuais que os compõem, tendo em vista que os 

processos sistêmicos dos ecossistemas geram, apoiam e integram dezenas de milhares de 

organismos membros, configurando uma unidade fundamental de desenvolvimento e 

sobrevivência, de modo que representam uma unidade apropriada para ser destinatária de 

consideração moral368. 

Em que pese não adotar a expressão de inherent worth de Paul Taylor para nominar o 

valor objetivo dos seres vivos não humanos (animais e plantas), ecossistemas, biodiversidade, 

espécies e biosfera, considera-se, todavia, adequada a adoção da expressão de sujeito moral de 

Taylor, em vez de paciente moral, para se referir a todos os seres e entes que são destinatários 

de consideração moral e reconhecimento de valor intrínseco por parte dos agentes morais, ou 

seja, os seres humanos dotados de racionalidade. 

Já os agentes morais, seres humanos dotados de racionalidade e cognição, além de se 

respeitarem reciprocamente, tendo em vista que são concomitantemente agentes morais e 

sujeitos morais, devem respeito e consideração não só aos seres humanos que carecem de 

agência moral por ausência de cognição, como também aos seres vivos não humanos, 

                                                 
368 ROLSTON III, Holmes. A new environmental ethics: the next millennium for life on earth. 2nd ed. New York: 

Routledge, 2020, p. 168-169. E-book. 
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ecossistemas, espécies, biodiversidade e biosfera, que são sujeitos morais porque têm valor 

intrínseco. Além dos seres humanos, na qualidade de agentes morais, estarem submetidos ao 

“dever-ser” de coerência de suas ações em relação ao bem-estar e às liberdades dos sujeitos 

morais humanos e não humanos, deverão ainda assumir a reponsabilidade ética de praticar 

ações benéficas que assegurem o florescimento e bem-estar desses seres no presente e no futuro. 

Essa responsabilidade é unilateral, nos moldes propostos por Hans Jonas, tendo em vista que é 

intergeracional e interespécies. 

 

4.2 A ética aplicada da harmonia com a natureza 

 

Uma vez estabelecidos os conceitos chave, agora resta delinear a proposta de ética 

ecológica aplicada da harmonia com a natureza, para embasar os capítulos seguintes, que 

tratarão sobre a titularidade de direitos pelos seres vivos não humanos, ou seja, animais, plantas, 

ecossistemas, espécies e biosfera. 

Em primeiro lugar, impõe-se conceituar a palavra harmonia, para fins de uma ética 

aplicada ecológica. A harmonia aqui evocada tem suas raízes na dialética, mesmo porque a 

teoria de ética geral que fundamenta esta proposta de ética aplicada é a ética da coerência de 

Cirne-Lima, uma teoria monista, dialética e não necessitária, como já demonstrado no Capítulo 

3. 

A primeira notícia que se tem da harmonia usada na acepção dialética foi com Heráclito. 

A palavra grega correspondente à harmonia é ἁρμονία, cujo significado em grego é “junção”. 

Heidegger, ao interpretar o fragmento 123 de Heráclito, explicita a harmonia naquele texto 

como a “junção”, o ponto de encaixe de uma coisa na outra, ou melhor dizendo, a interconexão 

de dois entes em interação. Para Heidgger, Heráclito está falando da interconexão entre a 

aparição e o auto-ocultamento da physis369. 

No Fragmento 51, Heráclito diz: “Não compreendem como o diverso concorda consigo 

mesmo, harmonia do antagônico como no arco e na lira”370. Esse é o fundamento de sua 

doutrina chamada de “harmonia dos contrários”. Essa junção do arco e da lira como forças 

opostas, tese e antítese, cuja síntese é a musicalidade, é a metáfora para o ponto de partida de 

sua filosofia, a “unidade dos opostos” é o princípio do qual se desdobra o devir. 

                                                 
369 HEIDEGGER, Martin. Heraclitus: the inception of occidental thinking and logic: Heraclitus’s doctrine of the 

logos. Tradução: Julia Goesser Assaiante; S. Montegomery Ewegen. New York: Bloomsbury Academic, 2018, 
p. 102-103. E-book. 

370 FERRATER MORA, José. Dicionário de filosofia. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. v. 2, p. 1.323. 



157 

 

Segundo Fritjof Capra, no confucionismo, o tao é a realidade que envolve o todo, o 

fluxo contínuo de uma perene mudança. Essa mudança se repete em padrões, o ser sábio 

reconhece os padrões e torna-se uno com o tao, vivendo em harmonia com a natureza. Seu 

movimento é cíclico, “afastar-se significa retornar”, tudo vai e volta, expande e contrai. O 

movimento cíclico do tao expressa-se na junção (harmonia) dos opostos, yin e yang. Quando o 

yang alcança seu ápice, recolhe-se em favor do yin. Isso remete ao pensamento heraclitiano da 

harmonia invisível, a junção do ocultamento e desocultamento da physis. O tao é aquilo que 

ora é escuridão e ora é a emergência da luz, representado no “diagrama do supremo 

fundamental”. É o frio e o quente, o movimento e o repouso, é a impermanência, que não 

permite o mesmo homem tomar banho no mesmo rio duas vezes, como vaticinava Heráclito de 

Éfeso. 

Fritjof Capra pontua que, assim como na doutrina de Heráclito, a base do taoísmo é a 

harmonia dos opostos: 

 

É espantoso perceber que, ao mesmo tempo em que Lao Tsé e seus discípulos 
desenvolviam sua concepção do mundo, as características essenciais da concepção 
taoista foram também ensinadas na Grécia por um homem cujos ensinamentos 
chegaram até nós de forma fragmentária e que foi –e ainda é – frequentemente mal 
compreendido. Esse taoísta grego foi Heráclito de Éfeso. Heráclito partilhava com 
Lao Tsé não apenas a ênfase na mudança contínua − que expressou em sua famosa 

afirmação “Tudo Flui” – mas, igualmente, a noção de que todas as mudanças são 
cíclicas. Heráclito comparou a ordem do mundo a “um fogo eternamente vivo, 
acedendo em medida e extinguindo-se em medida”, imagem muito semelhante à ideia 
chinesa do TAO, que se manifesta na interação cíclica do yin e do yang371. 

 

Para o taoísmo, agir em harmonia com a natureza é “agir espontaneamente em 

consonância com a verdadeira natureza de cada indivíduo”. No tao há uma proposição 

orientadora do agir harmônico: “Aqueles que seguem a ordem natural fluem na corrente do 

tao”372. 

Isso significa se autoconter na ação contrária às leis naturais; se não houver 

contrariedade à ordem natural do fluxo, haverá a harmonia. 

Semelhantemente, na cosmogonia dos incas, todo objeto real ou conceitual existe aos 

pares, seu conceito fundamental não é a unidade, mas a paridade, representada seminalmente 

pelo casal Manco Cápac y Mama Cocllo, simbolicamente representados pela Pachamama 

(madre-cosmo), cujo ícone nas ruínas dos templos é um círculo, e a Pachatata, representada por 

                                                 
371 CAPRA, Fritjof. O tao da física: um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Tradução: José 

Fernandes Dias. São Paulo: Cultrix, 1983.p. 92. 
372 Ibid., p. 92-93. 
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uma figura geométrica quadrada. Na maioria dos sítios arqueológicos do Peru se encontram 

esses dois ícones. Javier Lajo explica que essa iconografia, marcada pela paridade, tem como 

objetivo demonstrar a relacionalidade, a complementação e a proporcionalidade, que orienta a 

paridade entre humanos e a paridade do ser humano com a natureza. Essas formas também estão 

presentes na cruz andina ou cruz del Tiawanaku, ícone construído pelo entrelaçamento de 

círculos e quadrados, para representar a proporcionalidade e a complementariedade entre essas 

figuras geométricas, que representam também o feminino (círculo) e o masculino (quadrado), 

simbolizando o cosmo como “duo-verso”, um cosmo binário, que é diferente do “universo” 

ocidental. Esse cosmo binário é representado pela denominada Tawa-Chakana, ou “rota de 

inter-relação” ou caminho da verdade. Na cruz andina existem duas diagonais que se cruzam 

no centro, representando o caminho da verdade373: 

 

 

Essa paridade da cosmologia andina é apreendida pelo conceito de yanantin e abarca a 

correlação de contrários: yána e yánan, sendo que o sufixo tin é o elemento de junção. Na 

função morfológica de adjetivo, yána significa escuro e, como substantivo, namorado. Já yánan, 

na função de adjetivo, é branco. O sufixo tin interconecta os contrários, dando-lhes unidade, o 

sentido de complementação dos contrários, um conceito semelhante ao complexio oppositorum 

                                                 
373 LAJO, Javier. Qhapaq ñan: la ruta inka de sabeduría. 2. ed. Quito, Equador: ABYA-YALA, 2006. Disponível 

em: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=abya_yala. Acesso em: 20 

abr. 2020. 
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de Platão, o um e o outro na base da compreensão do cosmo que busca o equilíbrio e a 

harmonia374. 

Cirne-Lima, em sua ética geral da coerência, propõe essa harmonia como conteúdo do 

princípio da universalização, que é essencial para a formulação da ética, e atribui -lhe o nome 

de princípio da coerência (ou não contradição), como a síntese do uno (identidade − tese) e da 

díade (multiplicidade −antítese), ou seja, o princípio inaugural da cosmologia ocidental, o 

princípio da não contradição de Aristóteles, aplicável à lógica, à natureza e ao espírito humano. 

Como se percebe, o elemento de junção dos opostos, a harmonia, está nos caminhos da 

verdade de três grandes ontologias: a chinesa, a grega e a mesoamericana-andina. Isso sinaliza 

e reforça que a harmonia do ser humano com a natureza é um postulado universal e atemporal.  

O que o ser humano deve buscar é a coerência consigo mesmo, com o meio ambiente 

imediato, ou seja, com os outros seres humanos que formam a sociedade ou com o meio 

ambiente mediato, isto é, a natureza, onde estão os seres vivos não humanos, os ecossistemas. 

Essa coerência é o bem, é a perfeita junção, ἁρμονία, o perfeito encaixe, a harmonia do ser 

humano individual com sua consciência, com a sociedade e com a natureza. 

Enquanto as éticas aristotélica e kantiana tratam da disciplina do bem agir dos seres 

humanos entre si, ou seja, em sociedade, a ética da coerência de Cirne-Lima, da qual se 

desdobra a ética aplicada da harmonia com a natureza, vai além e coloca a necessidade do ser 

humano avaliar se sua relação com a natureza é coerente e, portanto, ética. 

Neste ponto, demonstra-se oportuna a corroboração do conceito de avaliação forte de 

Charles Taylor no sentido de que o ser humano, diante das escolhas e decisões do dia a dia, tem 

de fazer a aferição da coerência de suas decisões em relação à sociedade e à natureza, o fará 

como um avaliador forte, ou seja, sua avaliação é interna, como um ser autoconsciente e 

avaliador, um agente moral, mas buscará na realidade da sociedade e da própria natureza os 

“relatos lógicos” que lhe permitirão aferir a coerência de suas escolhas. Não se trata de uma 

avaliação subjetiva e relativista, pautada em sentimentos pessoais, emoções e interesses 

pessoais375. 

Em verdade, a busca pela harmonia, como vimos, está presente em várias visões de 

mundo, e assim a própria harmonia pode ser considerada um “relato lógico” que norteia o ser 

                                                 
374 SALAZAR CALDERÓN GALLIANI, Omar Fernando, Entre Eros y Wiracocha: un encuentro dialogico entre 

la filosofia griega y el pensamiento andino. 2015. 148 p. Tesis (Licenciado en Filosofía) − Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2015. Disponível em: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4395/Salazar_go.pdf?sequence=1. Acesso em: 
20 abr. 2020, p.128-129. 

375 MEIJER, Michel, Charles Taylor’s doctrine of strong evaluation: ethics and ontology in a scientific age. 

London: Rowman & Littlefield International, 2018, p. 64. 
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humano, como avaliador forte, no momento de avaliar o impacto de suas escolhas em sua 

relação com os outros seres vivos e ecossistemas. 

A ética ecológica aplicada da harmonia é uma orientação do agir do ser humano, como 

agente moral e avaliador forte, em relação aos seres vivos não humanos, ecossistemas, 

biodiversidade, espécies e biosfera, que têm valor intrínseco e são considerados sujeitos morais. 

Assim, o ser humano, na qualidade de agente moral e “avaliador forte”, deve examinar o grau 

de coerência das suas escolhas, não com base em sentimentos, emoções e interesses pessoais, 

mas, orientado pela experiência da realidade do mundo compartilhada com os seres não 

humanos, ecossistemas, rios, montanhas, espécies, biodiversidade e biosfera, levando em 

consideração, sempre, o relato lógico da ἁρμονία, da harmonia, da perfeita junção entre as 

forças opostas. 
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5 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS TEORIAS PARA O RECONHECIMENTO DE 

DIREITOS AOS SERES NÃO HUMANOS 

 

A consolidação dos direitos dos seres vivos não humanos e entes orgânicos holísticos, 

assim como ocorreu com os direitos humanos, passa por um lento processo histórico de 

reconhecimento, a  dinamogenesis376; destarte,  antes de adentrar a juridicização do princípio 

da harmonia com a natureza, será feito mais um recorte histórico, para aprofundar a anál ise da 

evolução dos movimentos de defesa da dignidade e consideração moral dos seres vivos não 

humanos e dos entes orgânicos holísticos. Esse percurso histórico inicia-se na Grécia antiga 

com Pitágoras, com a defesa da dignidade dos animais, e chega até os dias de hoje, com os 

movimentos ecológicos mais amplos, como o biocentrismo, a ecologia profunda e o novo 

constitucionalismo sul-americano. Ao longo dos relatos históricos, serão enfatizados não só os 

embates travados na ciência e na filosofia, como também as características desses movimentos 

e sua evolução no reconhecimento de posição moral e valor intrínseco à natureza. 

 

5.1 Consideração moral de animais na antiguidade 

 

A consideração moral dos seres não humanos na cosmogonia ocidental tem suas raízes 

mais longínquas na antiguidade grega e se inicia pelos animais vertebrados, aqueles mais 

próximos dos seres humanos e capazes de demonstrar simpatia, pois essa consideração surge 

pela afeição, pelo vínculo da afetividade e também pela religiosidade. Só a partir do século XX 

vão surgir as visões ecocêntricas mais amplas, que postulam o reconhecimento de valor 

intrínseco também para animais não vertebrados e para os entes holísticos orgânicos. 

Segundo Newmyer, na antiguidade, Pitágoras defendia a noção de parentesco entre 

humanos e animais não humanos. Esse pensamento pitagórico decorria de sua doutrina da 

metempsicose, ou seja, da possível reencarnação da alma de pessoa humana em corpos de 

animais não humanos e vice-versa. Para essa visão, os humanos deveriam tratar bem os animais, 

pois ocasionalmente poderiam ser a encarnação de um ente querido. Pitágoras manifestava uma 

certa simpatia pelos animais como criaturas sofredoras e, para endossar esse entendimento, 

                                                 
376 Teoria adotada por Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano para tratar da historicidade dos 

direitos humanos: “Para expressar o desenvolvimento e o reconhecimento dos direitos humanos e porque são 
criadas as instituições para garanti-los, utilizaremos a dinamogenesis dos valores. Por meio de um modelo 
geométrico-axiológico, a dinamogenesis explica o processo que fundamenta o nascimento e o desenvolvimento 
de novos direitos no decorrer da história.” (SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez, 

Direitos humanos: conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 185). 
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fazia referência à obra perdida “O tratado sobre a piedade”, de Teophrastus Piripatético (371-

287 a.C.). Também Porfírio se refere à obra de Teofrasto, quando discorre sobre o sacrifício 

dos animais, em sua obra “De abstinentia”, no século III. Porfírio esclarece que os argumentos 

usados contra o sacrifício de animais são sustentados por Teofrasto, para quem, assim como os 

seres humanos reconhecem um parentesco entre si, deveriam reconhecer que os humanos têm 

um parentesco com os animais, uma vez que também os animais seriam compostos de carne, 

paixões e almas, mesmo sendo diferentes dos humanos em seu modo de viver. Dessa forma, 

em razão dessse parentesco, os humanos não deveriam incluir em sua alimentação os corpos 

dos animais377. 

Como se vê, na antiguidade, a discussão acerca da consideração moral dos animais ficou 

adstrita à existência ou não de um suposto parentesco entre humanos e não humanos. Os 

estoicos, como se verá mais à frente, vão se opor visceralmente às ideias de Teofrasto, 

Pitágoras, Porfírio e Plutarco, que defendiam a consideração moral dos seres não humanos. 

Porfírio relata que para Teofrasto, os humanos não deveriam comer a carne dos animais, porque 

isso lhes causa a privação máxima, ou seja, de suas próprias vidas. Essa argumentação de 

Teofrasto, como explica Newmyer, vai ecoar no século XX, pela voz de Tom Regan, para 

defender que a morte dos animais é racionalmente errática porque lhes priva da oportunidade 

de experimentar qualquer escolha futura, tendo em vista que a morte impede todas as 

possibilidades e expectativas de florescimento378. 

Newmyer destaca que Porfírio afirma que, antes dos estoicos, Teofrasto já havia 

desenvolvido uma concepção de oikeiotes como um conceito complexo que abarca parentesco, 

pertencimento e relacionamento entre humanos e não humanos, para defender a consideração 

ética dos animais. Mais tarde, os estoicos vão revisar a doutrina de oikeiotes para, ao contrário 

do significado originário que lhe foi atribuído por Teofrasto, negar qualquer relação de simpatia 

entre humanos e não humanos. 

Newmyer afirma que, embora a doutrina de oikeiotes tenha sido atribuída aos estoicos, 

em verdade foi desenvolvida por Teofrasto, que defendia a existência de uma relação de 

parentesco entre animais humanos e não humanos e propunha um relacionamento simpático 

entre espécies. Todavia, posteriormente, os estoicos se apropriaram da doutrina de oikeiotes e 

desvirtuaram completamente o pensamento de Teofrasto, justamente para negar qualquer 
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relação de parentesco, afetividade entre os humanos e não humanos, e afirmar a inexistência do 

dever de respeito por parte dos humanos em realação à vida dos animais379. 

A doutrina de Teofrasto, partilhada por Porfirio e Pitágoras, não foi adotada nos séculos 

seguintes. Sorabji pontua que a ruptura filosófica na antiguidade, em relação à discussão sobre 

a consideração ética dos animais, consolidou-se quando Aristóteles negou categoricamente a 

existência de racionalidade aos animais, dado que essa negação serviu mais tarde de 

fundamento teórico para os estoicos. 

Sorabji esclarece que essa rejeição aristotélica de racionalidade aos animais baseou-se 

apenas em ciências naturais, sem qualquer preocupação com as consequências morais de seus 

argumentos. Nos séculos que se seguiram, as considerações científicas de Aristóteles serviram 

de base teórica para a construção de uma teoria de inferioridade moral dos animais em relação 

aos seres humanos380. Principalmente os estoicos e epicuristas viram nas ideias aristotélicas de 

gradação contínua na natureza, a chamada scala natura, ou “grande cadeia do ser”, o 

fundamento teórico perfeito para posicionarem, dentro do esquema da criação, os animais não 

humanos em uma posição longínqua e muito inferior aos humanos, para justificar a razão pela 

qual os seres humanos não lhes deviam consideração moral381. 

Essa interpretação estoica, da negação da racionalidade aos animais na obra de 

Aristóteles, vai se tornar a grande base teórica da postura da cristandade ocidental em relação 

aos animais, colocando-os como criaturas às quais os humanos não deviam justiça e que, assim, 

poderiam usar como lhes aprouvessem para seus propósitos e interesses; enquanto isso, a 

doutrina simpática aos animais, sustentada por Teofrasto, Pitágoras, Porfírio e Plutarco, caiu no 

esquecimento. Newmyer destaca algumas afirmações de Aristóteles exaltando os seres 

humanos em detrimento dos seres não humanos: “Só os seres humanos poderiam experimentar 

esperança e expectativa de futuro”382. A doutrina estoica, seguindo essa linha de pensamento, 

passou a defender que a imperfeição da alma animal impossibilitava qualquer afinidade entre 

humanos e animais que pudesse consolidar um relacionamento moral entre espécies. Cícero 

sustentava que os humanos não deviam nada aos animais, tendo em vista que estes não tinham 

condições de verbalizar uma concepção de moralidade, e assim não poderiam respeitar os 

direitos dos humanos. 
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Segundo Newmye, com base na suposta ausência de linguagem nos animais, os estoicos 

passaram a sustentar a impossibilidade de considerá-los moralmente, esse equívoco do 

estoicismo vai ressoar na modernidade e contribuir de forma decisiva para a doutrina 

contratualista que excluiu completamente os animais do contrato social383. 

Além de estabelecer os marcos do pensamento ocidental em relação ao tratamento que 

é dado aos animais, o pensamento aristotélico vai influenciar a forma como os humanos dos 

séculos vindouros passaram a se relacionar com a natureza de uma maneira geral. Peter Burdon 

observa que as ideias de inesgotável abundância e continuidade na grande cadeia do ser levou 

Aristóteles a concluir que todas as quantidades e superfícies sólidas deveriam ser contínuas no 

tempo e no espaço: 

 

A natureza procede pouco a pouco das coisas sem vida para a vida animal, de tal 
maneira que é impossível determinar a linha exata de demarcação e de que lado uma 

forma intermediária deveria estar. Assim depois das coisas sem vida, em escala 
ascendente, vêm as plantas e uma se diferenciará da outra quanto à sua quantidade de 
aparente vitalidade; e, em uma palavra, todo gênero de plantas embora desprovido de 
vida em comparação com um animal, é dotado de vida em comparação com outras 
entidades corporais. De fato, como acabamos de observar, verifica-se nas plantas uma 
escala contínua de ascensão em direção ao animal384. 

 

Foi na filosofia aristotélica que surgiu a organização de todos os animais em uma escala 

graduada, de acordo com um grau de perfeição. Essa cadeia hierárquica colocou os humanos 

no topo e os zoófitos na base da cadeia. Nessa concepção, o meio ambiente foi categorizado 

apenas como um instrumento para uso dos humanos, de modo que as plantas existem para 

alimentar os animais, e os animais para alimentar os homens. 

A hierarquia aristotélica serviu de fundamento teórico para o antropocentrismo. Para 

Burdon, a ordenação hierárquica do ambiente foi a base para o desenvolvimento do direito 

clássico e da teoria da propriedade. Foram os estoicos romanos, com base no pensamento de 

Aristóteles, que empreenderam a primeira formulação de propriedade privada e  edificaram os 

fundamentos do direito ocidental, excluindo os animais não humanos do contrato social385. 

Os estoicos faziam uma conexão entre razão e linguagem. Para eles, logos é empregado 

no grego para abranger os dois conceitos, linguagem e razão. Na doutrina estoica, a razão era 

bipartida, uma razão interna, que é o próprio pensamento, e uma razão pronunciada, ou seja, o 
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discurso significativo, a capacidade de expressão. Assim, como os animais não apresentavam, 

na concepção estoica, a habilidade linguística que externa a linguagem significativa, eram 

considerados irracionais e, portanto, indignos de consideração ética.386 

Nesse sentido, Sorabji pontua que os estoicos foram os primeiros filósofos antigos a 

colocar a razão como condição para a responsabilidade moral387. Newmyer ressalta que “na 

ética estoica, a agência moral está associada ao consentimento racional”. Dessa forma, na 

filosofia estoica, os animais não poderiam ser agentes morais porque não seriam capazes de 

efetuar ações morais, seriam tão somente pacientes morais, e, para o estoicismo, apenas  os 

agentes morais se enquadravam no escopo da consideração moral humana388. 

No pensamento estoico e de seus descendentes modernos, somente os seres dotados de 

razão e linguagem são racionais e, portanto, podem ser agentes morais e dignos de consideração 

ética pela humanidade. Segundo Daniel Dombrowski, Sêneca foi o único integrante da escola 

estoica que ergueu a voz para fazer críticas a esse antropocentrismo exacerbado do estoicismo, 

em sua 121ª Epistulae Morales; todavia, Newmyer diverge de Dombrowski e considera que, 

para os estoicos de uma maneira geral, aos animais faltavam emoções, razão, crença e 

intencionalidade e, de conseguinte, a agência moral, necessária para a consideração ética389. 

Sorabji390 destaca que os estoicos e epicuristas tinham uma concepção de justiça, de 

base aristotélica, que desqualificava os animais como seres irracionais. Para os estoicos, a 

justiça dependia de um processo (oikeiôsis) de compreensão do sentimento e do 

companheirismo, um processo que, em sua concepção, só poderia ser desenvolvido por seres 

racionais, os humanos. Os epicuristas chegaram ao mesmo entendimento, embora tenham feito 

um trajeto teórico diferente. Para Epicuro, que mais tarde vai influenciar Hobbes, a justiça só 

pode abranger os seres que são capazes de fazer contratos. Assim, na linha da filosofia 

aristotélica, apenas os humanos são racionais e aptos a assumir responsabilidade e obrigações.  

Contrariando os estoicos e epicuristas, Plutarco foi o primeiro pensador da antiguidade 

a defender uma racionalidade mitigada para os animais e instituir uma ética da caça; suas ideias 

foram profícuas, tanto que foram retomadas séculos depois, na discussão moderna da ética da 

caça. 
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Newmyer relata que Plutarco (120 d.C.) escreveu uma obra denominada “De sollertia 

animalium”, cuja estrutura era organizada em duas partes. Na primeira, defendeu a tese da 

racionalidade dos animais em algum grau, refutando o pensamento dos estoicos, que defendiam 

a total irracionalidade dos animais não humanos. Plutarco se posicionou sobre pontos sensíveis, 

tais como a extensão do distanciamento entre animais e humanos, a natureza da vida emocional 

dos animais, a sua capacidade linguística e a aptidão para estabelecerem contato. Defendeu que 

a natureza dos animais inclui um tipo de racionalidade inata que guia o comportamento 

instintivo. 

Segundo Newmyer, Plutarco destaca que a natureza criou os animais, fornecendo-lhes 

a capacidade de distinguir entre o que eles devem evitar e o que eles devem perseguir, e nisso 

reside o senso de autopreservação, que faz com que a fêmea mãe sinta afeição por sua prole391. 

Essa ideia vai ser retomada e aprofundada por Baruch Spinoza392, em seu conceito de conatus; 

por Henri Bergson393, em sua teroria da evolução criadora; por Hans Jonas394, em sua ontologia 

do organismo; por Antônio Damásio395 na teoria sobre homeostase e também por Paul Taylor, 

na defesa de um quarto tipo de liberdade, que todos os seres vivos compartilham para 

defenderem o “bem próprio”396. 

Entretanto, a linha de pensamento de respeito pelos animais, defendida por Teofrasto, 

Pitágoras, Plutarco e Porfírio, não prevaleceu, uma vez que a negação aristotélica de 

racionalidade aos animais apresentou-se agradável e conveniente aos judeus e cristãos, que 

exploraram e consolidaram a visão antianimal estoica. Justiniano, imperador bizantino, baseou 

seus códigos jurídicos nessa concepção e a disseminou pelo mundo ocidental de forma 

sistemática e organizada. 

 

5.2 Consideração moral dos animais no medievo e no neoplatonismo renascentista 
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Pepper397 pontua que a visão medieval (do século V ao século XV) do funcionamento 

do Universo e da posição cósmica do ser humano foi influenciada em sua dimensão física pelo 

pensamento de Aristóteles. Relata que, por volta dos séculos XII e XIII, houve uma integração 

da visão aristotélica do mundo com a teologia cristã. Estabeleceu-se assim uma cosmografia 

geocêntrica, ou seja, o mundo estava no centro do Universo. A explicação da Terra e do 

Universo era físico-teológica, pois o Universo era governado por princípios que contribuíam 

para a consecução dos objetivos de Deus, do Deus cristão, que era a causa final de tudo. Pepper 

destaca que, apesar da proeminência de Deus, a cosmologia medieval era antropocêntrica, tendo 

em vista que estava permeada por “perspectivas humanas impostas à natureza”. O mundo era 

visto a partir da experiência humana e, por esse motivo, usavam-se muitas metáforas para a sua 

interpretação. Por exemplo, a natureza era comparada a um livro escrito pela vontade de Deus. 

Assim, a pessoa piedosa deveria ler dois livros, a Bíblia Sagrada e a própria natureza, para 

descobrir os desígnios de Deus. Nessa visão, a natureza não existia apenas para satisfazer os 

desejos humanos, mas também para dar instruções aos seres humanos, por intermédio de seus 

mistérios: “A diligência da formiga ou da abelha ser-nos-ia um exemplo. A mosca recordava-

nos a efemeridade da vida, e os pirilampos a luz do Espírito Santo”. Foi com base nessa visão 

que se desenvolveu a doutrina dos signatures, sustentando que tudo o que existia nas coisas 

visíveis e corpóreas também tinha um significado invisível e incorpóreo; assim, as plantas, as 

folhas, as pedras e os animais que se assemelhassem em forma, cor ou comportamento a um 

órgão humano ou doença poderiam ser usados na cura. 

Nessa ordem de ideias, plantas leitosas ajudavam as mães a produzir leite; ervas 

manchadas eliminavam manchas na pele; plantas amarelas curavam icterícia. Além da metáfora 

da natureza como um grande livro, havia também uma outra, a natureza como um grande 

animal, a chamada metáfora orgânica, reabilitada no século XX pela ecologia profunda398. 

Entre os defensores das filosofias orgânicas na Idade Média, havia uma corrente 

denominada de vitalismo, capitaneada por Paracelso, que defendia a unidade da matéria e do 

espírito, ou seja, todas as partes do cosmo eram vivas e estavam ligadas em uma unidade, em 

uma relação de interdependência mútua399. Carolyn Merchant ressalta de que, desde a 

antiguidade e em várias culturas e povos, a natureza sempre foi comparada a uma mulher, a 

mãe nutridora, sensível e viva. Na Idade Média, contudo, por volta do século XV, emergiu uma 
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crença da suposta desordem cósmica e social causada pelas mulheres luxuriantes e sedentas de 

prazer carnal. Foi publicado o Malleus maleficarum (1486) estatuindo a doutrina antifeminista 

de perseguição implacável às bruxas, uma perseguição que ocorrerá nos próximos duzentos 

anos vindouros. A suposta luxúria sexual das mulheres era o fundamento para sua punição e 

subjugação400. Nesse período, passou-se a comparar a Terra, que sempre fora vista como uma 

entidade feminina, à fêmea luxuriante, descontrolada e selvagem, que, assim como as mulheres, 

deveria ser domesticada e subjugada401. Francis Bacon, nos albores da modernidade, escreveu 

que a natureza, semelhantemente a uma mulher pública, deveria ser domada pelos homens e 

penetrada em seus segredos, e, por fim, subjugada pela vontade, masculina402. 

A corrente organicista da natureza, que floresceu na pré-modernidade, entendia o cosmo 

como um organismo vivo que crescia e se desenvolvia a partir do próprio interior, em uma 

unidade integrada de estrutura e função403. Essa filosofia vai ecoar no movimento romântico 

estadunidense do século XIX, nas obras de Emerson, Thoreau e John Muir. 

Merchant404 explica que a visão medieval ortodoxa da filosofia aristotélica vislumbrava 

um modelo cósmico organizado em uma hierarquia centrada na Terra, compondo uma rígida 

cadeia viva de seres, que se organizavam em estratos; os membros de cada estrato 

compartilhariam características com os membros dos degraus acima e abaixo, mas sem perder 

suas características particulares primordiais. Assim, o ser humano estaria ligado com o mundo 

animal, abaixo, com o qual compartilharia as sensações, e com o mundo angelical, acima, com 

o qual se assemelharia pela racionalidade. Da mesma forma, a sociedade humana também era 

estratificada de acordo com o status das pessoas: os camponeses na base, rei e papa no cume. 

Nessa escala, as mulheres ficavam abaixo dos homens. 

O neoplatonismo renascentista deu uma interpretação mais ampla para a cadeia do ser 

aristotélica, atribuindo à natureza uma alma, a alma do mundo. São pensadores do 

neoplatonismo renascentista: Marsilio Ficino (1433-1499), Giovanni Pico della Mirandola 

(1463-1494), Henry Cornelius Agrippa (1486-1535), Bernardino Telesio (1509-1588), 

Tommaso Campanella (1568-1639), Giordano Bruno (1548-1600), Paracelsus (1490-1541) e 
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Giambattista della Porta (1535-1615). Havia várias correntes organicistas no renascimento, mas 

segundo Merchant, todas elas compartilhavam uma premissa: 

 

[...] todas as partes do cosmo estavam interconectadas e inter-relacionadas em uma 
unidade viva. Da “afinidade da natureza”, consequentemente, o vínculo de todas as 

coisas através da atração mútua ou do amor. Todas as partes da natureza eram 
mutuamente interdependentes e cada uma refletia mudança no resto do cosmo405. 

 

Merchant pontua que Tommaso Campanella postulava a existência de sentimento não 

só para os animais, mas para todo o cosmo. Todavia, embora os pensadores alquimistas do 

renascimento evocassem a natureza como uma companheira dotada de sentimentos e se 

colocassem como seus humildes servos, não escondiam o desejo de alterá-la, e até aperfeiçoá-

la, por intermédio da alquimia, da manipulação mágica da matéria. Isso se daria com a imitação 

de seus processos orgânicos. Mais tarde, Francis Bacon substituiu os processos orgânicos dos 

neoplatonistas pela técnica de controle da natureza e, o mais grave, sem as amarras éticas do 

neoplatonismo, que considerava a natureza como um ente vivo, e ainda apregoava uma unidade 

da sociedade com a natureza. 

Os mecanicistas vão herdar do neoplatonismo o desejo de manipular a matéria, mas 

extirparam a cosmologia orgânica de uma Terra viva, sensível à ação humana. Na visão 

mecanicista, a manipulação da natureza deixa de ser um desafio individual e passa para o campo 

dos interesses sociais gerais, necessários para a expansão do capitalismo comercial. Descortina-

se uma filosofia empírica da ciência, na qual o ser humano deixa de ser o servo da natureza e 

passa a ser o seu mestre, seu criador, desvendando seus segredos e dominando suas 

operações406. 

Essa mudança radical na concepção de mundo, que prevalecia no período medieval, vai 

ser denominada de idade da revolução científica e vai abranger os séculos XVI e XVII, período 

que se inicia com Nicolau Copérnico, que contestou a visão geocêntrica bíblica e de Ptolomeu, 

que era aceita como um dogma inquestionável há mais de mil anos. Copérnico demonstrou que 

a Terra não era o centro do Universo e, tampouco que o ser humano seria a figura central da 

criação de Deus. Após Copérnico, Johannes Kleper trouxe a lume a harmonia das esferas, 

corroborando a teoria de Copérnico. Todavia, é Galileu Galilei quem vai enterrar 
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definitivamente a velha cosmologia medieval, ao constatar, por intermédio de seu telescópio, 

que a hipótese de Copérnico era uma teoria cientifica constatável e válida407. 

Todavia, como ressalta Henry S. Salt, do século IV ao século XVII, de Porfírio a 

Montaigne, pouca ou nenhuma atenção foi dada ao direito dos animais408. 

 

5.3 Consideração moral dos seres não humanos na modernidade 

 

Pepper destaca que Francis Bacon foi o primeiro pensador da revolução científica a 

estabelecer as implicações para uma relação “sociedade-natureza”, defendendo a crença de que 

o conhecimento científico constitui um poder sobre a natureza. Bacon, assim como Descartes, 

separa o ser humano da natureza. Os homens e mulheres passam a ser os sujeitos que 

interpretam o objeto, a natureza. Enquanto Descartes usava o método dedutivo, Bacon valia-se 

do método indutivo. Pepper compara o método científico de Bacon como uma pirâmide, em 

cuja base estão os dados acumulados pelo conhecimento empírico e no sentido ascendente da 

pirâmide até o cume vão se sobrepondo as leis da natureza, em generalidade também crescente, 

sendo que o vértice é fechado por uma lei universal que explicaria tudo409. 

Assim, a concepção orgânica da natureza como uma mãe que cuida e alimenta é 

substituída por uma visão da Terra como mero recurso natural. Essa mudança do paradigma 

organicista pelo mecanicista é bem delimitada no pensamento de René Descartes, cuja obra 

“Discurso sobre o método para bem conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências”, que se 

tornou um clássico da filosofia, tinha o objetivo de servir como um manual de introdução à 

ciência. Seu método analítico baseava-se na decomposição do pensamento e dos problemas em 

partes distintas, em componentes, com a posterior organização em uma ordem lógica. Capra 

observa que o método cartesiano levou a uma atitude generalizada de reducionismo científico, 

ou seja, redução de todos os fenômenos complexos às suas menores partes constituintes, com o 

estudo de cada parte. O ponto central do método cartesiano é a dúvida, e foi expresso em sua 

máxima “cogito, ergo sum”, “penso, logo existo”. Para Descartes, a essência da natureza 

humana estaria na capacidade de pensar. 
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O método analítico de Descartes tornou-se a marca distintiva do pensamento científico 

moderno, permitindo aos seres humanos levarem a cabo complexos projetos tecnológicos, 

como pontua Capra: “Foi o método de Descartes que tornou possível à Nasa levar o homem à 

Lua”410. 

Todavia, Pepper destaca que Descartes ampliou o conceito da natureza como uma 

máquina, considerando irreal tudo que não fosse mensurável. Nessa ótica, o corpo dos animais 

não humanos passou a ser visto como máquina, autômato, cujo funcionamento poderia ser 

compreendido matematicamente, como um relógio. Para essa visão reducionista, não existe um 

princípio vital necessário para a vida, uma vez que a vida se diferencia da não vida apenas pelo 

grau de complexidade das coisas. 

Para o dualismo cartesiano, o ato de duvidar era o processo do pensamento que 

estabelecia o fato da existência humana, que faz do ser humano o sujeito, já a natureza e os 

seres não humanos foram colocados apenas como objetos cognoscíveis e metafisicamente 

separados dos seres humanos411. 

Capra pontua: 

 

Para Descartes, o Universo era uma máquina, nada além de uma máquina. Não havia 
propósito, vida ou espiritualidade na matéria. A natureza funcionava de acordo com 
as leis mecânicas, e tudo no mundo material podia ser explicado em função da 
organização e do movimento de suas partes. Esse quadro mecânico da natureza 
tornou-se o paradigma dominante da ciência no período que se seguiu a Descartes. 

Passou a orientar a observação científica e as formulações de todas as teorias dos 
fenômenos naturais, até que a física do século XX ocasionou uma mudança radical. 
Toda a elaboração da ciência mecanicista nos séculos XVII, XVIII e XIX, incluindo 
a grande síntese de Newton, nada mais foi do que o desenvolvimento da ideia 
cartesiana.412 

 

No início da modernidade surge uma discussão sobre a dignidade dos animais, motivada 

pela prática da vivessecção413. Com o surgimento da ciência médica no século XVII, 

desenvolve-se o método de estudo do corpo dos animais para verificar o funcionamento de seus 

órgãos; assim, nas universidades europeias, os cães, gatos e outros animais eram pregados vivos 

em uma tábua e tinham seus corpos abertos, para os estudos do sistema circulatório. Descartes 

forneceu aos vivessecadores a tranquilidade de uma filosofia da irrelevância ética da natureza 
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e dos animais, uma vez que eles seriam apenas máquinas insensíveis e irracionais, que não 

sentiam tristeza, alegria e nem mesmo dor, e assim poderiam ser retalhados vivos, em nome do 

progresso científico. 

Nash destaca que foi no auge do pensamento cartesiano que, curiosamente, encontra-se 

o primeiro registro de uma lei de proteção dos animais, o chamado “Corpo de Liberdades”, 

adotada pelo Tribunal Geral de Massachusetts em 1641. Foi redigido por Nathaniel Ward por 

encomenda do Tribunal Geral de Massachusetts, no bojo da primeira codificação dos estatutos 

da colônia. Ward criou uma lista de ritos, ou seja, de direitos, da qual constava a proibição de 

tirania e crueldade, em relação aos animais mantidos para o uso do homem. 

Na mesma linha, John Locke, árduo defensor dos direitos naturais dos seres humanos, 

admitiu que os animais tinham capacidade de sofrer e que fazê-los sofrer era moralmente 

reprovável414. 

Por outro lado, começou a surgir, nos séculos XVII e XVIII, um movimento ecológico 

dentro de um conceito religioso de proteção da natureza, por ser uma criação de Deus. Outro 

movimento pré-ecológico relevante foi a filosofia do animismo ou do organicismo, ou seja, a 

crença de que havia uma força única e contínua que permeava todos os seres e coisas, que tudo 

era um grande organismo. Baruch Spinoza foi o expoente dessa corrente, e seu pensamento vai 

reverberar no século XX, na consciência ecológica e na ética ambiental. 

A partir de um viés religioso, John Brukner se preocupava com o impacto ecológico da 

expansão do povo inglês no Novo Mundo. Em um parecer filosófico sobre a criação de animais, 

questionou se a transformação do deserto americano não estaria quebrando a “teia da vida”; foi 

ele o primeiro a usar essa expressão. 

Em 1789, Jeremy Bentham postulou o fim da crueldade com os animais, pontuando que 

chegaria o dia em que o restante da criação animal iria adquirir direitos que nunca poderiam ter 

sido retirados deles. Bentham reconhecia que os animais podiam sentir dor, e assim sentiriam 

uma profunda infelicidade, o que contrariava sua ética da maior felicidade, ou utilitarista, para 

qual a dor era ruim e o prazer era bom. Bentham estendeu a lógica da maximização da felicidade 

para os seres humanos escravizados e também para os animais. Questionava os legisladores do 

porquê de as leis negarem proteção aos seres sensíveis e denunciava que essa ação antiética 

causava mais dor e sofrimento a seres sensíveis relegados ao sofrimento pela indiferença das 

leis, e vaticinava: “Chegará o tempo em que a humanidade estenderá seu manto sobre tudo o 

que respira”. Esse manto referido por Bentham é o status moral e a proteção legal. 
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Alguns dos contemporâneos de Bentham, como John Lawrence, avançaram no 

reconhecimento de direitos aos animais, discutindo o tratamento tirânico dispensado aos 

animais pela ótica da Justiça. Lawrence também apoiou a abolição da escravidão de seres 

humanos e o direito das mulheres. Além disso, escreveu um tratado filosófico sobre os cavalos 

e os deveres morais do homem para com as criações brutas. Sustentava que a vida, a inteligência 

e os sentimentos dos animais implicam necessariamente direitos. Em 1790, postulou que todas 

as Constituições reconhecessem os direitos dos seres não humanos. Lawrence baseou-se na 

filosofia utilitarista de Bentham para reivindicar o direito dos animais, especialmente em 

relação aos cavalos415. 

Para Henry Salt, Bentham foi o primeiro homem que teve a honra de postular o direito 

dos animais com autoridade e persistência. Salt cita o seguinte trecho de Bentham: 

 

O legislador deve interditar tudo que possa servir para levar à crueldade. Os bárbaros 
espetáculos de gladiadores sem dúvida contribuíram para dar aos romanos aquela 
ferocidade que exibiam em suas guerras civis. Não se podia esperar que um povo 
acostumado a desprezar a vida humana em seus jogos a respeitasse em meio à fúria 
de suas paixões. É apropriado, pela mesma razão, proibir todo tipo de crueldade contra 
animais, seja por diversão ou para satisfazer a gula. Brigas de galos, iscas de touro, 

caças de lebres e raposas, pescar e outros divertimentos do mesmo tipo supõem 
necessariamente a ausência de reflexão ou um fundo de desumanidade, pois produzem 
sofrimento mais agudo para os seres sensíveis e, o mais doloroso, a morte prolongada 
[...] Por que a lei deve recusar sua proteção a qualquer ser sensível? Chegará o tempo 
em que a humanidade estenderá seu manto sobre tudo o que respira416. 

 

A luta contra a crueldade com os animais, especialmente a prática da vivissecção, 

atingiu seu ápice na Inglaterra em 1876, com a aprovação da Lei Britânica de Crueldade contra 

os Animais, diploma legal que obrigou os médicos a usarem anestésicos nos processos de 

vivissecção. 

Em 1879, Edward B. Nicholson defendeu o direito dos animais, enfatizando que apesar 

de a consciência e sentimento dos animais serem mais limitados que os dos homens, o ser 

humano deveria reconhecer seus direitos, uma vez que se os humanos com deficiência mental 

não têm o reconhecimento moral negado pela sociedade, igualmente a razão limitada dos 

animais não poderia servir de justificativa para negar seus direitos à vida e à liberdade417. O 

movimento inglês a favor do direito dos animais, do qual participaram Bentham, John Laurence 
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e Eduard B. Nicholson, lançou as bases para o conceito de uma comunidade ética ampliada no 

século XIX, com a militância de Henry Salt e Henry David Thoreou. 

A obra de Salt, publicada originalmente em 1892, foi um grande marco na luta pela 

defesa dos direitos dos animais, tendo em vista que enfatizava a necessidade de proteção dos 

animais não humanos devido a sua proximidade e parentesco com os humanos: 

 

Nem jamais será possível obter justiça total para os animais enquanto continuarmos a 
considerá-los como seres de uma ordem totalmente diferente, e ignorar a importância 
de seus inúmeros pontos de parentesco com a humanidade. [...] Se quisermos fazer 
justiça [...] devemos nos livrar da antiquada noção de um grande abismo fixado entre 
eles e a humanidade, e deve-se reconhecer o vínculo comum de humanidade que une 

todos os seres vivos em uma universal fraternidade418. 

 

Para a maior parte dos humanitaristas do século XIX, o que estava errado no fato de os 

seres humanos serem cruéis com os animais era a crueldade em si, como uma violação da moral 

humana, do bem agir; não se reprovava a tortura de animais com vista ao reconhecimento de 

um valor fim, de uma dignidade para os seres não humanos. Os humanitaristas ainda não tinham 

uma consciência holística; todavia, mesmo assim, sua preocupação com a vida e a liberdade 

dos animais é o elemento ideológico que fez florescer a ética ambiental. Contudo, não se pode 

olvidar que nesse cenário ainda humanitarista, John Muir, desde 1867, já tinha uma visão 

ecológica ampla e propunha o respeito pelos direitos da natureza como um todo419. 

 

5.4 A ampliação do círculo ecológico no século XX 

 

Da palavra grega oikos vêm as palavras “casa”, “economia” e “ecologia”. O termo 

ecologia foi cunhado ainda em 1866 por Ernest Haeckel420 e, desde seu nascedouro, referia-se 

à comunidade e sistemas. Em razão de seu caráter holístico, a ecologia apresentou-se como um 

chão propício para o florescimento da ética ambiental. 

A visão ecológica mais ampla de valorização da natureza como um todo também foi 

influenciada pelas pesquisas de Charles Elton que, em 1927, cunhou a expressão “cadeia 

alimentar” em suas pesquisas sobre a dependência nutricional, que se inicia com o sol, passa 

pelas plantas, herbívoros e carnívoros. As pesquisas de Elton demonstraram que os organismos 
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mais simples estão na base da cadeia alimentar, de modo que ao se remover um animal, como 

um falcão ou um humano, que estão no topo da pirâmide, o sistema não sofre perturbações; 

entretanto, ao se excluir da cadeia seres vivos da base, como plantas e bactérias do solo, a 

pirâmide entra em colapso. A teoria de Charles Elton foi útil para demonstrar que os humanos 

são bastante vulneráveis, pois dependem das bactérias que sustentam a grama, que sustenta o 

gado, que fornece a carne. Isso impactou a compreensão do ser humano sobre a natureza e 

fortaleceu a ideia de uma comunidade421. 

Nem todos ecologistas apreciavam a terminologia comunidade. Arthur G. Tansley, por 

exemplo, entendia que a palavra comunidade era carregada de conotação antropomórfica, e 

assim, em 1935, cunhou o termo “ecossistema”, que rapidamente foi adotado pelo meio 

científico. A partir dessas noções trazidas pela ecologia no começo do século XX, foi se 

consolidando cada vez mais a ideia de interdependência na descrição da natureza. Essa ideia de 

fluxo interdependente vai reverberar na determinação das condutas humanas em relação à 

natureza. 

Pensadores como Alfred Whitehead impactaram decisivamente a ética ambiental. 

Whitehead, em sua teoria sobre a interação de partículas eletromagnéticas como essência da 

própria matéria, sustenta que a identidade e o objetivo de cada objeto do universo surgiram de 

seu relacionamento com todo o resto, e assim todas as coisas estavam em fluxo o tempo todo, 

de modo que todo organismo, todo átomo tinha um valor intrínseco decorrente de sua 

contribuição para a realidade contínua do Universo422. 

Igualmente impactante foi o pensamento de Albert Schweitzer, um filósofo e biólogo 

que resolveu estudar medicina para atender aos habitantes originários da África Equatorial, sob 

a colonização francesa. Assim, em 1915, dois anos depois de assumir seu posto médico na 

África, quando navegava em um pequeno vapor no Rio Ogowe, durante o crepúsculo, seu barco 

passou por uma manada de hipopótamos. Contemplando-os do convés, viveu uma epifania, que 

o levou à resposta que procurava há anos para sua indagação sobre qual seria a base mais válida 

para a ética. Concluiu que a resposta era “a reverência à vida” e usou a palavra alemã Ehrfurcht 

para definir essa reverência, uma vez que essa palavra conota uma humilde admiração diante 

de um poder vasto e misterioso. 
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Nash ressalta que, para Schweitzer, a pessoa ética “não quebra nenhum cristal de gelo 

que brilha ao sol, não rasga sequer uma folha de sua árvore, não quebra uma flor, e toma cuidado 

para não esmagar um inseto enquanto anda”423. 

O movimento ecológico no século XX, que se desdobra do humanitarismo, do 

organicismo do século XIX, do holismo místico e também dos conceitos hauridos na biologia 

e na ecologia, vão assumir vários matizes, de modo que doravante é didaticamente necessário 

detalhar as várias tendências, o ecocentrismo, o zoocentrismo e o biocentrismo, para assim 

identificar suas diferenças e pontos de contato. 

 

5.5 Ética da terra de Aldo Leopold 

 

Aldo Leopold, em seu trabalho pioneiro sobre o estudo ecológico da vida selvagem em 

território estadunidense, foi um dos primeiros estudiosos a perceber a conexão entre ecologia e 

ética. Assim escreveu em 1949: “Toda ética repousa sobre uma única premissa: que o indivíduo 

é membro de uma comunidade de partes interdependentes”424. 

Foi a partir das pesquisas do russo Peter D. Ouspensky, especialmente de sua obra 

“Tertium organum” de 1912, que Aldo Leopold chegou à conclusão de que a terra é “um 

organismo que possui certo tipo e grau de vida”, e essa foi uma razão suficiente para considerá-

la um “ser moral”. Diante de sua constatação da “indivisibilidade da terra – seu solo, montanhas, 

rios, florestas, clima, plantas e animais”, Leopold passou a defender um respeito ético pela terra 

“não apenas como um servo útil, mas como um ser vivo”425. 

Em 1933, no Novo México, Leopold apresentou seu artigo “A ética da conservação”, 

cuja principal contribuição foi a ideia da evolução da ética, tendo em vista que faz um paralelo 

entre a escravidão de humanos e a propriedade incondicional da terra. Para tal, se refere a 

Odisseu que, ao retornar à pátria grega, pendura em uma única corda uma dúzia de escravas 

acusadas de mau comportamento durante sua ausência. As escravas eram propriedade de 

Odisseu e assim estavam fora da comunidade ética de seu senhor, isto é, a relação de Odisseu 

com as escravas era meramente utilitária, logo a decisão de puni-las não era alcançada pelo 

juízo de certo ou errado, mas estava dentro do campo da mera conveniência. No decorrer dos 

séculos, houve uma extensão da ética para abarcar toda a comunidade humana e abolir a figura 
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do escravo. A partir dessa reflexão, Leopold advertiu: “Não há ainda nenhuma ética que lide 

com o relacionamento do homem com a terra e com os animais e plantas não humanos que 

crescem sobre ela. A terra, como as escravas de Odisseu, ainda é propriedade”426. 

Leopold criou o paradigma de um sistema ético que incluía a natureza como um todo, e 

por isso é considerado o pai, o gênio fundador da ética ambiental. Em 1933, quando iniciou seu 

trabalho como professor na Universidade de Wisconsin, advertia seus alunos de que toda ideia 

de espécies boas ou ruins era fruto do antropocentrismo utilitarista. Em 1944, escreveu o ensaio 

“Pensando como uma montanha”. Nesse artigo relata uma fatídica tarde da época em que 

trabalhava no Serviço Florestal; quando almoçava com sua equipe em um penhasco com vista 

para o Rio Novo México, avistaram uma loba atravessando a correnteza do Rio e abriram fogo, 

pois tinham a diretriz de controlar a superpopulação de lobos no Parque. O animal foi alvejado 

com precisão e caiu; então, Leopold dirigiu-se até ela e ainda pode olhar em seus olhos, nos 

quais viu um fogo verde e feroz morrer. Esse fogo verde o acompanhou por todos os dias, por 

trinta anos, e o fez refletir sobre o fato de que os lobos e outros predadores eram necessários 

para manter saudáveis os rebanhos de animais de caça427. 

O primeiro trabalho de Leopold sobre a ética da relação humana com a natureza foi um 

artigo de 1923, que só veio a ser publicado em 1979, no qual defende a conservação como um 

imperativo moral. Aldo Leopold ultrapassou o utilitarismo para compreender que um lobo era 

uma parte legítima do ecossistema do Sudoeste, de modo que sua existência tinha uma 

justificativa ecológica e ética, independentemente de sua utilidade para o homem. A esse 

raciocínio deu o nome de “pensar como uma montanha”. Foi sua obra mais conhecida, “A Sand 

Country almanac”, que inaugurou nos Estados Unidos a ideia de um direito biótico superando 

o tradicional movimento conservacionista daquele país. 

Em que pese os evolucionistas darwinistas e os humanitaristas, como John Muir, terem 

vislumbrado a ideia de uma moralidade que se estendia para além da sociedade humana, é com 

Leopold que emerge uma ética bem definida, para proteger não só os organismos individuais, 

ou animais superiores, mas também os ecossistemas, o meio ambiente e a natureza como um 

todo428. 

Leopold adotou o princípio da reverência à vida de Schweitzer. Em 1948, quando 

concluiu seu ensaio “A ética da terra” para um almanaque local chamado Sand Country, 
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Leopold sustentou que uma decisão sobre o uso da terra “é correta quando tende a preservar a 

integridade, estabilidades e beleza da comunidade biótica. É errada quando tende de outra 

forma”429. 

Como se verifica, o trabalho de Leopold supera a proteção individual dos seres vivos e 

inaugura uma visão ecocêntrica de consideração ética dos ecossistemas e da natureza de uma 

forma mais ampla, daí sua relevância para a história da ética ecológica. 

 

5.6 A primavera silenciosa de Rachel Carson 

 

Em sua análise histórica sobre a evolução da luta para a inclusão dos seres não humanos 

na comunidade ética, Nash cita trabalho de Rachel Carson, Silent spring, de 1962, considerado 

um marco no desenvolvimento de uma nova ética ecológica. Carson argumenta que nenhuma 

forma de vida é mercadoria, nem mesmo a vida dos insetos, de modo que todas merecem 

consideração ética. Nash observa que, embora Silent spring tenha contribuído para a construção 

de uma nova ética ambiental, ainda é marcada por muitas ideias antropocêntricas, a exemplo da 

divisão dos insetos entre “amigos” e “inimigos” da humanidade430. 

Não obstante, o trabalho de Rachel Carson foi fundamental para a criação de uma 

consciência ecológica do corpo humano. De fato, suas reflexões sobre a inter-relação dos seres 

humanos com o meio ambiente e o correspondente impacto na saúde humana foram decisivos 

para demonstrar a inexistência de fronteiras entre o solo, o ar, a água e o organismo do ser 

humano. Silent spring demonstrou o quão vulnerável é o corpo dos seres humanos aos efeitos 

nefastos dos pesticidas. Foi seu trabalho incansável que levou John F. Kennedy a determinar 

investigações sobre os malefícios do DDT e de outros venenos. Dois anos depois de sua 

prematura morte, com um câncer, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei criando a 

Agência de Proteção Ambiental e logo em seguida foi proibido o uso doméstico de DDT 431, 

todavia sua exportação ainda continua livre, envenenando o chão, o ar e os mananciais de outros 

povos em países periféricos. 

Em sua obra, Carson descreve com um realismo comovente o comprometimento da teia 

da vida pelo o uso dos pesticidas: 
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Para cada um de nós, como para o pintarroxo em Michigan ou o salmão no rio 
Miramichi, esse é um problema de ecologia, de inter-relacionamentos, de 
interdependência. Nós envenenamos os tricópteros em um rio e os salmões definham 
e morrem. Nós envenenamos os insetos em um lago e o veneno percorre, de elo em 
elo, a cadeia alimentar, e logo os pássaros das margens do lago se tornam suas vítimas. 

Nós pulverizamos inseticidas em nossos olmos e as primaveras que seguem ficam 
silenciosas com a ausência do canto do pintarroxo, porque não pulverizamos o 
pintarroxo diretamente, mas porque o veneno percorreu, passo a passo, o nosso agora 
familiar ciclo folha de olmo-minhoca-pintarroxo. Esses são fatos que podem ser 
registrados, observados, parte do mundo visível que nos cerca. Eles refletem a teia da 
vida – ou da morte – que os cientistas conhecem como ecologia432. 

 

Como se depreende desse trecho, Carson defende uma visão sistêmica e holística do 

relacionamento do ser humano como integrante da natureza, ou seja, da comunidade biótica, 

que talvez tenha herdado de Albert Schweitzer, para quem dedicou “Silent spring”. A denúncia 

comovente feita por Carson, além dos efeitos diretos na política ambiental dos Estados Unidos, 

ainda teve o grande mérito apontado por Attifield433 de ser, juntamente com a obra de Aldo 

Leopold, a mola propulsora para o desenvolvimento da ética aplicada à ecologia nas décadas 

que se sucederam. 

 

5.7 O caso Sierra Club versus Walt Disney Enterprises 

 

Nash relata que, a partir dos anos 1970, desencadeou-se um forte movimento acadêmico 

e científico para a construção de uma ética ambiental que incluísse os seres não humanos e entes 

orgânicos holísticos na comunidade ética. Não obstante, nessa profusa produção científica, a 

ética ambiental passou a ter vários significados, alguns até contraditórios. Havia muita 

divergência sobre a elegibilidade moral, sobre quem deveria ser incluído na comunidade ética 

e quais seriam os critérios de elegibilidade. Alguns filósofos ambientais consideravam dignos 

de consideração moral apenas os mamíferos domésticos, já os autodenominados ecologistas 

profundos reivindicavam a extensão da consideração moral para todas as formas de vida. Por 

sua vez, os chamados eticistas holísticos defendiam a inclusão na comunidade ética também do 

solo, das rochas, do ar, da água e dos processos biofísicos que constituem o ecossistema434. 

Nessa época de efervescência teórica para uma nova ética ambiental no meio acadêmico 

estadunidense, Nash destaca o trabalho de Christopher D. Stone, professor de filosofia da 
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Universidade do Sul da Califórnia. No bojo do julgamento do caso Sierra Club versus Walt 

Disney Enterprises, cujo litígio versava sobre a pretensão de Walt Disney Enterprises construir 

uma estação de esqui no vale conhecido como Sierra Mineral King, o Sierra Club, guardião da 

região, ajuizou uma demanda inibitória. Todavia, a Corte de Apelação entendeu que o Sierra 

Club não tinha interesse, uma vez que não sofrera qualquer lesão. Esse caso inspirou 

Christopher D. Stone que, ao refletir sobre a questão, criou uma tese sem precedentes, no 

sentido de que deveria “dar direitos legais às florestas, oceanos, rios e outros chamados objetos 

naturais”. A tese de Stone, exposta em um ensaio intitulado “As árvores devem ficar de pé?”, 

chegou até o Justice William O. Douglas que, no julgamento do caso, em voto minoritário, 

afirmou que o nome apropriado para o caso não seria Sierra Club versus Morton (Rogers 

Morton era secretário do Interior dos EUA em 1972), mas Mineral King versus Morton. O 

Justice Douglas questionou: “Por que não abrir as cortes americanas para rios, lagos, estuários, 

praias, cordilheiras, bosques, pântanos ou mesmo ar?” Pontuou ainda, de forma categórica, que 

esses entes aos quais se estava atribuindo consideração ética deveriam ser representados por 

seus porta-vozes legítimos, seres humanos com o quais mantinham uma relação próxima. 

O Justice Douglas propôs, nesse julgamento histórico da Suprema Corte, direitos 

intrínsecos ao meio ambiente, e mencionou em seu voto a ética da terra de Aldo Leopold, que 

ampliava os limites da comunidade moral. Em que pese tenha sido um voto minoritário, seu 

posicionamento foi amplamente divulgado nos círculos acadêmicos e na mídia estadunidense. 

Nash observa que Christopher D. Stone e o Justice Douglas localizaram uma porta conceitual 

para os direitos da natureza em 1972 e, posteriormente, os filósofos e teóricos rapidamente a 

abriram435. 

 

5.8 O zoocentrismo: um movimento de libertação animal 

 

A preocupação com o bem-estar dos animais, como já visto anteriormente, é bastante 

antiga, remonta à antiguidade grega, foi enfraquecida pela prevalência do pensamento estoico 

e cristão na Idade Média, mas renasceu com força na modernidade, tendo Jeremy Bentham 

como grande defensor do bem-estar dos animais. 

No século XX, surge o chamado movimento filosófico zoocentrista de inspiração 

utilitarista, cuja preocupação central são os animais vertebrados. O escopo desse movimento é 

a garantia do bem-estar dos animais e sua libertação do sofrimento causado pelos humanos, que 
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os utilizam como cobaias para experiência em laboratórios, os criam em massa para obter fonte 

de proteína e peles, e os usam como instrumento para o trabalho e o lazer. À medida que o 

acesso ao consumo de alimentos e bens cresceu, o ser humano passou a explorar de forma 

ilimitada e impiedosa a vida dos animais, para satisfazer seus desejos mais frívolos de consumo, 

como observa Leena Vilkka: 

 

A preocupação central tem sido a proteção e o cuidado das pessoas, enquanto os outros 
animais não têm o mesmo grau de proteção moral ou então carecem totalmente de 
posição moral. Mesmo as ciências animais têm-se concentrado no bem-estar ou na 
saúde humana. Os animais têm sido tratados como instrumentos e modelos para 
doenças humanas ou como matéria prima para a economia humana436. 

 

Para combater esse especismo denunciado por Vilkka e garantir o bem-estar aos 

animais, surge no século XX o movimento de libertação animal, postulando o reconhecimento 

de um valor fim para os animais não humanos. 

Dentre essas várias portas abertas, há de se destacar o movimento pela libertação animal, 

de base filosófica utilitarista, pois remonta aos ensinamentos de Jeremy Bentham, capitaneada 

por Peter Singer437, que defende a inclusão, na comunidade moral, dos animais capazes de sentir 

dor e prazer. Dentro do critério estabelecido como limite para a extensão da comunidade moral 

de Singer, o animal tem de possuir sistemas nervosos suficientemente sofisticados para sentir 

dor, são os chamados seres sencientes. Para Singer, o pastoreio é verdadeira escravidão. Apesar 

da abrangência da consideração ética de Singer ser mais restrita, pois se aplica apenas aos 

animais sencientes, trouxe grande contribuição para a evolução da ética ecológica, pois levou 

ao grande público a discussão do importante tema da inadequação de uma ética meramente 

antropocêntrica. Singer postula o reconhecimento de valor intrínseco para os animais não 

humanos, adotando como critério os estados mentais que permitem sentir dor ou prazer, a 

senciência, ou seja, atribui valor intrínseco apenas aos estados conscientes dos seres sencientes.  

Para Singer, interesses semelhantes devem receber igual consideração, pois têm igual 

valor. Não obstante, faz a distinção entre consideração igual e tratamento igual, tendo em vista 

que, assim como as pessoas que têm igual consideração são tratadas de forma desigual na 

medida de suas desigualdades, os seres sencientes também, embora sejam titulares de 
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consideração moral, não devem ser tratados de forma estritamente igualitária, pois apresentam 

necessidades diferenciadas, de acordo com a natureza de seus interesses438. 

Dessa forma, Singer sustenta a prioridade de tratamento em relação a interesses de 

algumas criaturas em detrimento de outras, estabelecendo uma escala de satisfação de 

interesses, não só de acordo com o grau de complexidade mental do ser, mas, também levando 

em conta a relevância do interesse em jogo. Por exemplo, em colisão entre o interesse de um 

comensal humano e o interesse de viver e florescer de um vitelo. Para o vitelo, muito mais está 

em jogo do que para o humano. Nesse caso, embora a complexidade do organismo humano seja 

maior, o interesse do vitelo deve se sobrepor ao do humano439. 

Há que se destacar também, na luta pelo reconhecimento de valor fim aos animais não 

humanos, o trabalho de Tom Regan. Nash observa que a abordagem de Regan da libertação dos 

animais reflete a retórica e os argumentos dos movimentos que lutaram pelos direitos civis de 

minorias na década anterior e não está calcada na filosofia utilitarista que inspira Peter 

Singer440. 

Regan propõe dois critérios para sua ética ambiental: a) o extensionismo ético para os 

animais; b) o reconhecimento de valor inerente. Explica que usa a expressão valor inerente, 

tendo em vista que postula um valor considerado objetivamente, ou seja, em sua proposta de 

reconhecimento de valor não leva em consideração estados mentais do animal, como 

capacidade de sentir dor ou prazer. Nessa linha, o reconhecimento de valor independe do estado 

de consciência e deve levar em consideração as propriedades do próprio animal, pois o 

reconhecimento de valor inerente é, antes de tudo, uma atitude de respeito e preservação441. 

Vilkka explica que, para Regan, as propriedades do ser que o habilitam a ter reconhecido 

seu valor inerente é ser o sujeito-de-uma-vida, contudo o próprio Regan admite que esse é um 

critério arbitrário, que não abrange todos os animais. Regan faz uma distinção entre valor 

intrínseco e valor inerente (inherent value)442. Para ele, a corrente que defende o 

reconhecimento de valor intrínseco leva em consideração os estados mentais do animal, sua 

capacidade de sofrer e sentir bem-estar, suas experiências mentais como indivíduo. Usa a 

metáfora de uma xícara com café: quem reconhece valor intrínseco trata o animal como um 
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mero receptáculo, o importante é o conteúdo, as experiências mentais. Já no reconhecimento de 

valor inerente, o valor é considerado objetivamente, independentemente das sensações de 

prazer, preferências e satisfações do animal. 

Regan ainda faz uma distinção entre agente moral, o ser humano adulto no uso da plena 

faculdade mental, e paciente moral, que é o destinatário da consideração moral, do respeito do 

agente moral. Os agentes morais têm deveres éticos de não prejudicar tanto outros agentes 

morais como os pacientes morais, que são os animais, sujeitos de uma vida. Esses pacientes 

morais podem se subdividir em dois grandes grupos: 1) indivíduos que, embora conscientes e 

sencientes, não têm outras habilidades; 2) indivíduos conscientes, sencientes e possuidores de 

outras habilidades cognitivas e volitivas. A maior parte dos mamíferos está no segundo grupo, 

e os demais animais estão no primeiro grupo. 

Quando indagado sobre o critério para considerar o animal não humano como sujeito-

de-uma-vida, Regan admite que se trata de uma escolha arbitrária e, por conseguinte, não 

abrange todos os seres vivos. Vilkka conclui que o reconhecimento de valor inerente pela teoria 

de Regan se reduz aos animais sencientes443. 

Em verdade, o movimento da libertação animal é calcado na tradicional filosofia liberal 

americana, em que a ética sempre esteve a serviço da proteção de vidas individuais diante de 

entes coletivos, como Estado e nação. A filosofia liberal primeiramente tratou da inclusão de 

todos os humanos na comunidade ética, visto que, durante séculos, permitiu a escravidão. Os 

movimentos abolicionistas de inspiração liberal incluíram todos os humanos na comunidade 

ética do Planeta. Por último, surgiu o movimento de libertação animal, capitaneado por Peter 

Singer e Tom Regan, estendendo a consideração ética aos animais não humanos “sencientes”.  

Essas teorias, que limitam a inclusão na comunidade moral apenas aos animais 

“sencientes” ou “mamíferos normais”, causaram uma certa insatisfação no movimento 

ecológico, que pretende romper com a visão da ética antropocêntrica de forma mais ampla, para 

derivar regras éticas sobre a relação dos humanos com todo o meio ambiente. 

 

5.9 A Ecologia profunda 

 

Paralelamente à escola da libertação animal, surgiu o movimento filosófico mais amplo, 

denominado ecologia profunda, cujas raízes estão nos filósofos noruegueses, pois, já em 1941, 

Peter Zapffe fundou a “biosofia”, uma teoria não antropocêntrica das relações homem-
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ambiente. Em 1974, Sigmund Kvaloy, também norueguês, escreveu um artigo cunhando a 

“ecofilosofia”. No entanto, o expoente do movimento ecológico norueguês foi Arne Naess, um 

sobrevivente da resistência ao nazismo, e montanhista, que exerceu forte impacto sobre o 

ambientalismo estadunidense, propondo uma “ecologia profunda” e uma nova disciplina na 

área ecológica, que chamou de “ecosofia”444. 

Arne Naess inspirou os estadunidenses George Sessions e Bill Devall a uma visão mais 

ampla, em que a ecologia envolve princípios filosóficos e religiosos, que estabeleceram uma 

nova forma de relacionamento entre o ser humano e o ambiente. O aspecto mais impactante 

desse novo paradigma proposto por Naess foi o “igualitarismo ecológico”. Essa mesma filosofia 

também foi cunhada por outros filósofos como “biocentrismo” ou “antiantropocentrismo”. 

Naess ainda defendia a instauração de “uma democracia central na biosfera” e o “direito igual 

de viver e florescer”, que mais tarde denominou de “autorrealização”. 

A filosofia proposta por Naess considerava o valor ético e moral inerente não apenas a 

todos os seres vivos, mas também aos “rios, paisagens e ecossistemas”. Os ecologistas 

profundos eram bastante familiarizados com as cadeias alimentares e com a realidade de uma 

vida ter de ceifar outra vida para se sustentar, de modo que não se centrava no ser individual, 

mas no processo ecológico como um todo. Nash explica que, para Naess e Sessions, o impacto 

ambiental e até a morte de animais seriam eticamente aceitáveis, desde que fossem feitos para 

garantir necessidades vitais básicas. 

Para os ecologistas profundos, o conceito de “vital” é a pedra de toque para a derivação 

de regras éticas, sendo que o oposto de “vital”, dentro do processo ecológico, é o “excessivo”. 

Assim, uma das responsabilidades da civilização tecnológica moderna seria a compreensão da 

dicotomia “vital” x “excessivo”. Nash explica que, nessa perspectiva, em ecossistemas não 

modificados, como os desertos, por exemplo, o predador e a presa convivem em um equilíbrio 

de necessidades vitais. 

Os ecologistas profundos propuseram uma crítica à interferência do ser humano no meio 

ambiente para além das necessidades vitais básicas. Nash relata que as premissas postas pela 

ecologia profunda provocaram inquietações e trouxeram a seguinte indagação: o homo sapiens 

poderia ser uma civilização (que é a forma humana de autorrealização e florescimento) sem 

violar o princípio básico ecológico profundo do igualitarismo ecológico? Os ecologistas 

profundos responderam a esse questionamento, argumentando que, embora seja admissível 
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algum impacto, a humanidade moderna excedeu de forma grosseira os níveis adequados, assim 

como teria excedido um leão que matasse quinze antílopes por dia. 

Nessa ótica, uma ética ambiental tornou-se necessária e urgente, como um mecanismo 

de autocontenção. Nash observa que se um leão excedesse ao ponto de matar quinze antílopes 

por dia, essa sua conduta seria excessiva e prejudicial ao equilíbrio vital do ecossistema, mas 

ao leão, não é possível emitir um juízo de valor sobre sua conduta, entretanto os humanos 

possuem não apenas o poder, mas a capacidade de formular juízo acerca do acerto ou do erro 

de seus comportamentos445. 

Na linha da ecologia profunda, não se pode olvidar o relevante trabalho do teólogo e 

filósofo brasileiro Leonardo Boff que, além de discutir a crise do paradigma civilizacional da 

modernidade, vaticina sobre o novo paradigma que emergirá, com as seguintes características: 

1) uma totalidade construída com a diversidade organicamente interligada; 2) religação dos 

seres entre si, em um relacionamento de interdependência cósmica solidária; 3) uma 

relacionalidade ontológica; 4) proposta de um fio condutor de unificação e ordem dos processos 

cosmogênicos, na figura do Divino; 5) reconhecimento da complementariedade e reciprocidade 

na base do dinamismo originário do Universo, que passa pelo caos antes de alcançar o cosmo; 

6) retardamento da entropia do Planeta por condutas humanas neguentrópicas; 7) 

reconhecimento de nossa comunhão de destinos e futuro; 8) reconhecimento de que o bem 

comum é de toda a comunidade cósmica; 9) o reconhecimento de que o ser humano, ainda como 

observador, interfere na constituição do mundo e sua contingencialidade, de forma que, por ser 

um sujeito ético, pode, no espaço de liberdade, sopesar os interesses mais valorosos da 

comunidade cósmica a que pertence, para tomar decisões responsáveis; 10) revisão do 

paradigma antropocentrista, para adotar uma atitude holística, amorosa e inclusiva em relação 

aos seres vivos humanos e não humanos e aos ecossistemas446. 

Podem-se resumir os princípios da ecologia profunda da seguinte forma: a) bem-estar e 

florescimento da vida humana e não humana; b) reconhecimento de valor intrínseco focado no 

bem-estar e no florescimento de todas as formas de vida na Terra; c) autorrealização de todos 

os seres vivos; d) igualdade biocêntrica; e) reconhecimento de valor intrínseco à própria 

diversidade natural. 
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5.10 O biocentrismo de Paul Taylor 

 

Paul W. Taylor é um dos expoentes da corrente denominada biocentrismo. Taylor 

defende o igualitarismo biocêntrico, ou seja, rejeita a ideia antropocêntrica de que os humanos 

sejam superiores aos animais não humanos e plantas. Apesar de sua negação do 

antropocentrismo, Taylor é reconhecidamente kantiano e busca na ética da virtude de Kant o 

conceito de respeito pela natureza. Todavia, encarece que a condição para haver esse respeito, 

é a consideração moral e o reconhecimento de “mérito inerente”, inherent worth, aos seres 

vivos. A posição de Taylor difere do holismo da ecologia profunda, que reconhece valor 

intrínseco aos ecossistemas, uma vez que restringe o reconhecimento de valor fim apenas aos 

seres vivos. 

Partindo da ideia de reconhecimento de “mérito inerente”, inherent worth, aos seres 

vivos, Taylor sustenta uma igualdade moral entre todos os seres vivos. Mas, ao ser questionado 

sobre a possibilidade de conflitos entre os interesses de seres humanos e não humanos, propõe 

princípios prioritários para nortear as decisões judiciais na resolução de conflitos de interesses 

de humanos e não humanos. Esclarece que esses princípios se apoiam sobre o ideal ético de 

uma “harmonia ideal entre a natureza e a civilização humana”447. Os princípios prioritários de 

Taylor são os seguintes: 1) princípio da autodefesa; 2) princípio da proporcionalidade; 3) 

princípio do erro mínimo; 4) princípio da justiça distributiva; 5) princípio da justiça restitutiva. 

Leena Vilkka estabelece uma comparação entre a teoria biocêntrica de Taylor e teoria 

zoocentrista de Tom Regan, para demonstrar as semelhanças de suas bases ontológicas. Ambos 

concordam que alguns seres vivos, não humanos, os animais sencientes para Regan e os seres 

vivos em geral para Taylor, possuem um bem próprio independentemente das pessoas. O 

critério de “sujeito-de-uma-vida” de Regan e de “bem próprio” de Taylor são tomados como 

padrão para a localização do valor fim, chamado por Taylor de “inherent Worth” e por Regan 

de “inherent value”. O conceito de Taylor de sujeito moral corresponde ao conceito de Regan 

de paciente moral. Ambos os conceitos se referem a seres que são detentores da preocupação 

moral e respeito pelos humanos. Ambos se concentram no bem de indivíduos e não consideram 

os ecossistemas ou espécies como destinatários de valor inerente448. 
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Regan imputa aos agentes morais um dever para com os pacientes morais, que são os 

animais sencientes, já Taylor trabalha com a visão kantiana de respeito dos agentes morais aos 

sujeitos morais, os sujeitos de uma vida, que são todos os seres vivos. 

Esclarece que o significado de harmonia nesse contexto deve ser compreendido como: 

 

[...] a preservação do equilíbrio entre os valores humanos e o bem-estar dos animais 
nos ecossistemas naturais. É uma condição na Terra em que as pessoas são capazes 

de prosseguir seus interesses individuais e os modos de vida culturais que adotaram, 
ao mesmo tempo que permitem que muitas comunidades bióticas em uma grande 
variedade de ecossistemas naturais continuem existindo sem interferência449. 

 

Como se percebe, a proposta de justiça ecológica de Taylor é bem mais abrangente, 

profunda, e, apesar de restringir o reconhecimento de consideração moral apenas para os seres 

vivos, seu sistema de justiça permite que, por via reflexa, os ecossistemas sejam também 

protegidos, tendo em vista que defende “o ideal ético da harmonia entre a civilização humana 

e a natureza”450. 

 

5.11 A ecologia integral de Thomas Berry − earth jurisprudence 

 

Thomas Berry é o criador da teoria da jurisprudência da Terra. Trata-se de um 

perseverante crítico do paradigma antropocêntrico e sua influência nas leis ocidentais. Ele 

argumenta que o atual sistema legal “está apoiando a exploração em vez de proteger o mundo 

natural da destruição por uma economia menos industrializada”451. 

A teoria de Berry tem sido estudada e desenvolvida por Peter Burdon e Cormac 

Culinnan. Neste item, será apresentado um rápido exame desses dois autores, para verificar as 

nuances da earth jurisprudence de Berry no pensamento de ambos. 

O grande feito da teoria de Berry é ter avançado do campo da ética para a esfera jurídica. 

Berry adverte que as categorias jurídicas abstratas servem apenas para a autoavaliação de 

pessoas ou comunidades políticas, em total desconexão com valores ecocêntricos. Nesse 

sentido, apresenta críticas ao positivismo jurídico: 1) a noção consagrada de propriedade 

privada serve como um mecanismo autorizador da exploração humana da natureza; 2) o não 
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reconhecimento do direito fora da comunidade humana; 3) o fato de não haver reconhecimento 

ou previsão da qualidade de sujeitos de direitos para não humanos. 

Berry452 assevera categoricamente que para alcançar uma comunidade viável entre a 

Terra e a humanidade, deve-se repensar um novo sistema legal, com a tarefa de articular as 

condições para o funcionamento integral do processo da Terra. 

Burdon, ao estudar a obra de Berry, depreende a existência de dois tipos de “leis”, 

organizadas em uma relação hierárquica: a primeira ordem é a chamada grande lei, que se refere 

ao princípio da comunidade da Terra. A segunda ordem do direito é a lei humana, que representa 

as prescrições vinculantes, articuladas por autoridades humanas. 

Aponta duas questões que caracterizam a inter-relação entre a chamada grande lei e a 

lei humana: 1) a lei humana deriva sua qualidade legal e poder para vincular a partir da grande 

lei. Assim, tendo em vista que os seres humanos existem como parte de uma comunidade 

interconectada e com dependência mútua, apenas regras normativas que apontam em direção 

ao bem comum, dentro de uma perspectiva macrocósmica, têm a qualidade de lei. Nessa l inha, 

quando se está diante de decisões cujos interesses em conflito se relacionam com o meio 

ambiente ou às interações humanas-Terra, o direito humano deve se guiar pela grande lei; 2) as 

leis humanas que tratam do meio ambiente e não respeitam a grande lei são corrompidas e, 

portanto, inaptas para vincular a população453. 

A teoria de Berry apresenta vários pontos de contato com a doutrina do direito natural 

de São Tomás de Aquino. A doutrina do direito natural tomista tem como fundamento a suposta 

existência de um corpo de lei universal e imutável, e assim o direito natural representa um corpo 

de leis superiores, que servem de balizas para o exame da adequação moral das leis comuns. 

Essa lei superior é acessada pelos seres humanos por intermédio da razão. Entretanto, Burdon 

esclarece que muitos defensores da Jurisprudência da Terra não adotam a filosofia do direito 

natural e se esquivam da dicotomia positivismo x direito natural. 

Burdon ressalta que Berry reproduziu na Jurisprudência da Terra a doutrina de São 

Tomás de Aquino das “Leis Superiores”. A teoria jurídica tomista desdobra quatro tipos de leis 

dispostas hierarquicamente: 1) a lei eterna, as regras dadas por Deus e que governam a natureza; 

2) a lei natural, que é a dimensão da lei eterna que pode ser descoberta por intermédio do 

raciocínio; 3) a lei divina, que é a lei de Deus revelada nas Escrituras; 4) a lei humana, que está 

na base da ordenação e consiste em regras apoiadas pela razão e articuladas pelos legisladores. 

                                                 
452 BERRY, Thomas. The dream of the earth. San Francisco, CA: Sierra Club Books, 1988. 
453 BURDON, Peter D. Earth jurisprudence: private property and the environment. New York, NY: Routledge, 

2015, p. 81-82.  
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Como se depreende da questão 90 da Suma Teológica, São Tomás de Aquino discorre 

sobre a essência do direito, definindo lei como “nada mais que uma ordenança de razão para 

um bem comum, feita por aquele que cuida da comunidade e a promulgou”. Burdon faz uma 

comparação da Jurisprudência da Terra com a teoria do direito natural de São Tomás de Aquino 

e ressalta que na doutrina de Berry, o correspondente da grande lei é a concepção ecológica de 

“comunidade da Terra”. Assim, a grande lei equivaleria, dentro de uma justiça natural 

ecológica, à interconexão humana com a natureza, bem como à integridade ecológica da 

comunidade da Terra. Contudo, o termo “natureza” na “Jurisprudência da Terra” tem um 

significado diferente da forma como essa palavra é interpretada na teoria do direito natural de 

São Tomás de Aquino. Na teoria tomista, “natureza” se refere especificamente a verdades 

universais desdobradas da razão humana, sendo, por conseguinte, diferente da significação de 

natureza no sentido ecológico454. 

Burdon ressalta que, para Berry, o Planeta é uma comunidade única e interligada, de 

sorte que a humanidade deve expandir sua consciência para compreender e adotar a 

“supremacia da governança da Terra já existente”. Nessa perspectiva, a Terra é nossa primeira 

mestra e legisladora. Ainda faz referência à interpretação de Cormac Cullinan sobre a forma 

como Berry descreve a “a grande lei”. 

 

[...] leis ou princípios que governam como o universo funciona e observa que eles são 
intemporais e unificados no sentido de que todos têm a mesma fonte. Esta lei é 
manifestada no próprio Universo e pode ser testemunhada por fenômenos como 
gravidade e alinhamento de planetas, crescimento de planetas e ciclos de dia e noite455. 

 

Como se percebe, a teoria de justiça ecológica apresentada por Burdon prioriza a revisão 

dos sistemas legais vigentes e da estrutura de governança, para que adotem medidas políticas e 

normativas que fortaleçam a saúde e a integridade da comunidade da Terra. 

Sua teoria fortalece a inter-relacionalidade humana com o meio ambiente, pois sugere 

uma mudança do paradigma antropocêntrico, que tem privilegiado o crescimento econômico 

em direção ao conceito ecocêntrico de “comunidade da Terra”. Burdon esclarece que adota a 

expressão “comunidade da Terra” de Thomas Berry porque ela exprime a noção de que os 

ecossistemas envolvem os comportamentos individuais dos organismos, que são considerados 

membros dos ecossistemas, e não partes isoladas. 

                                                 
454 BURDON, Peter D. Earth jurisprudence: private property and the environment. New York, NY: Routledge, 

2015, p. 82-86.  
455 Ibid., p. 86. 
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O conceito de “comunidade da Terra” pode representar um eixo valorativo para orientar 

o sistema jurídico, não só ressignificando o conteúdo das leis vigentes, mas também para 

orientar o legislador sobre a necessidade de primar por leis que assegurem a integridade 

ecológica. 

De fato, para readequar o papel da natureza nas relações jurídicas, Burdon toma como 

ponto de partida o conceito de “integridade ecológica” da comunidade terrestre. Toda lei em 

matéria de direito ambiental, para ter legitimidade material, deve atender ao conceito de 

integridade ecológica; se assim não for, os cidadãos estarão autorizados a rejeitá-la, mediante 

desobediência civil pacífica. O conceito de “integridade ecológica” pode ser aferido pelo 

atendimento de alguns critérios: 1) capacidade autopoiética de regeneração e evolução de vida 

ao longo do tempo em um local específico; 2) aferição das condições climáticas e outros 

fenômenos biofísicos; 3) influência da ciência ecológica sobre as políticas públicas; 4) 

reconhecimento de valor intrínseco aos ecossistemas; 5) limitação do desenvolvimento humano 

e exploração da natureza456. 

A teoria de justiça ecológica de Thomas Berry de inspiração tomista, desenvolvida por 

Burdon, apresenta-se com um caminho do meio, na busca de uma harmonização entre os 

direitos humanos e os direitos dos seres não humanos, pois tem como inspiração o equilíbrio 

entre todos os seres e os ecossistemas. 

Já Cormac Culinnan, também estudioso de Berry, apresenta uma teoria de justiça 

ecológica, que denomina wild law, a partir de uma visão mais ampla, enraizada nos princípios 

que governam o Universo. Baseia sua concepção da grande lei nos princípios cosmogenéticos 

desenvolvidos por Brian Swimme e Thomas Berry, segundo os quais a evolução do Universo 

se dá por três meios: “1) diferenciação; 2) autopoiese; 3) comunhão”. A diferenciação diz 

respeito à diversidade, à variedade e complexidade do mundo natural; a autopoiese refere-se à 

autocriação, à auto-organização e autoconhecimento; já o princípio da comunhão concerne à 

interconectividade de todo o Universo457. 

A grande lei, na interpretação de Culinnan, deve ser desdobrada desses grandes 

princípios naturais cosmogenético. Nesse ponto difere de Burdon, pois este preenche o 

conteúdo da grande lei com o conceito de integridade ecológica. 

 

                                                 
456 BURDON, Peter D. Earth jurisprudence: private property and the environment. New York, NY: Routledge, 

2015, p. 88.  
457 CULLINAN, Cormac. Wild law. 2nd. ed. Cape Town, South Africa: Siber Ink, 2011, p. 68. E-book. 
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5.12 O novo constitucionalismo latino-americano e a filosofia andina do buen vivir 

 

Wolkemer pontua que, nas últimas duas décadas, floresceu na América Latina um novo 

constitucionalismo pluralista e transformador, como resultado das mudanças políticas, das 

relações entre populações originárias e Estado e, principalmente, dos direitos relacionados à 

titularidade e à proteção da natureza. Esse movimento constitucionalista é marcado por três 

grandes ciclos: a) pluralismo jurídico; b) reconhecimento dos povos originários; c) direito à 

identidade e à diversidade cultural e à defesa do meio ambiente458. O ápice desse movimento é 

cristalizado nas Constituições do Equador e da Bolívia, que trouxeram um constitucionalismo 

plurinacional, comunitário, em que coexistem as experiências dos “saberes tradicionais” com 

as práticas de pluralismo igualitário jurisdicional, além do reconhecimento de direitos coletivos 

vinculados a bens comuns da natureza. Ressaltamos que a Constituição do Equador representa 

o momento culminante para o “novo” constitucionalismo latino-americano, tendo em vista seu 

arrojado “giro biocêntrico”, na medida que passou a admitir direitos próprios da natureza, 

direito ao buen vivir e o direito humano à água459. 

Eduardo Gudynas explica que a discussão sobre o reconhecimento de valor intrínseco e 

dos direitos da natureza teve seus avanços e recuos, mas, de forma surpreendente, muitas das 

ideias defendidas pelos movimentos ecológicos cristalizaram-se na Constituição do Equador de 

2008 e pela primeira vez, reconheceu-se expressamente o valor intrínseco dos direitos da 

natureza em uma Carta Política. Paralelamente ao movimento biocêntrico ocidental, que postula 

uma ruptura com o antropocentrismo ligado à modernidade, cuja base filosófica se funda na 

ontologia dualista; floresceu na América Latina, no âmbito de um movimento político 

decolonizador, capitaneado por indígenas e intelectuais, uma ruptura concreta com o 

antropocentrismo jurídico. Esse movimento de resistência ecológica dos indígenas funda-se em 

posturas denominadas ontologias relacionais, já expostas anteriormente, quando se tratou da 

mudança no paradigma ontológico. Gudynas esclarece que, no paradigma da ontologia 

relacional, as distinções dualistas da modernidade ocidental desaparecem. Para a chamada 

ontologia relacional, os humanos e não humanos são sujeitos morais, todos integrantes de uma 

                                                 
458 YRIGOYEN FAJARDO, Raquel Z. El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la 

descolonización. In: RODRÍGUEZ GARAVITO, César (coord.). El derecho en América Latina: un mapa para 

el pensamiento jurídico del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2011. p. 139-159. Disponível em: 
http://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/el_horizonte_del_constitucionalismo_pluralista_yrigoye
n.pdf. Acesso em: 20 abr. 2020, p. 139-159.  

459 WOLKMER, Antônio Carlos; WOLKMER, Maria de Fatima S. Repensando a natureza e o meio ambiente na 
teoria constitucional da América Latina. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, RS, Univali, v. 19, n. 3, p. 994-1.013, 
set./dez. 2014. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6676/3811. Acesso em: 

20 abr. 2020, p. 994-1.013.  
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mesma comunidade expandida. A Constituição do Equador refere-se à Pachamama e a define 

da seguinte forma, no artigo 72, “donde se reproduce y realiza la vida”. Gudynas ressalta que, 

do ponto de vista da ecologia política, essa disposição constitucional oferece uma novidade 

substancial, tendo em vista que valoriza a cosmovisão dos povos indígenas, e que a 

incorporação do conceito de sumak kawsay (buen vivir) é um passo substancial para permitir a 

presença de outras cosmovisões e sabedorias na construção das políticas ambientais460. 

Alberto Acosta, ao discorrer sobre o buen vivir, esclarece que não se trata de uma 

originalidade, nem de uma novidade dos processos políticos do início do século XXI nos países 

andinos. Enfatiza que “o buen vivir é parte de uma grande busca de alternativas de vida forjada 

no calor das lutas da humanidade pela emancipação e pela vida”461. Ou seja, o buen vivir não 

se confunde com o “bem-estar ocidental” e, para entender o seu conteúdo, é necessário 

recuperar a cosmovisão dos povos de nacionalidades autóctones. 

Nesse mesmo sentido, Diana Murcia assevera que a compreensão dos direitos da 

natureza na Constituição do Equador não pode ser dissociada da lógica do sumak kawsay ou 

suma qamaña, denominados de buen vivir no texto constitucional. Pontua também que a noção 

de sumak kawsay é ancestral, não se tratando de uma criação das Constituições equatoriana e 

boliviana, mas remontando à cosmovisão dos povos indígenas andinos, que só recentemente foi 

elevada ao status de norma constitucional. Desse modo, há uma obrigação permanente de 

consultar os povos indígenas sobre o conteúdo do sumak kawasay, previsto no preâmbulo da 

Constituição do Equador, cujo enunciado prescreve “una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza”462. 

Igualmente, Wolkemer, ao tratar do novo constitucionalismo, encarece que o conceito 

de buen vivir, como núcleo essencial do capítulo da biodiversidade, estabelece uma interação 

com a cosmovisão de harmonia das comunidades humanas com a natureza, em que o ser 

humano é parte de uma comunidade que constitui a Pachamama. Wolkemer cita Quintero, para 

enfatizar que, nesse contexto, a natureza é visualizada como um “espacio de vida” e não como 

uma coisa463. 

                                                 
460 GUDYNAS, Eduardo La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica. 

Tabula Rasa, Bogotá, Colombia, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, n. 13, p. 45-71, jul./dic. 2010. 
Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/396/39617525003.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021, p. 52. 

461 ACOSTA, Alberto. O buen vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. In: SOUSA, C. M. (org.). Um 
convite à utopia. Campina Grande: EDUEPB, 2016. p. 203-233. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/kcdz2/pdf/sousa-9788578794880-06.pdf. Acesso em: 05 abr. 2021, p. 208.  

462 MURCIA, Diana. El sujeto naturaleza: elementos para su comprensión. Quito: Instituto de Estudios Ecologistas 
del Tercer Mundo, 2009, p. 5.  

463 WOLKMER, Antônio Carlos; WOLKMER, Maria de Fatima S. Repensando a natureza e o meio ambiente na 
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6 A JURIDICIDADE DA HARMONIA NATUREZA 

 

Tendo em vista que, desde 2009, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem 

promovido uma série de diálogos interativos sobre a consideração moral da natureza sob a 

epígrafe “Harmonia com a Natureza”464, e que o Princípio 1º da Declaração do Rio também 

reporta à harmonia com a natureza e, por sua vez, a Carta da Terra, em seu Princípio 1º, “a”, 

reconhece o valor intrínseco de cada forma de vida, este capítulo destina-se a investigar a 

hipótese de se inferir qualidade normativa do relato ético da harmonia com a natureza. 

Qual será a natureza jurídica dessa harmonia entre todos os seres enunciada no contexto 

dos relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) por representantes de Estados, 

estudiosos, povos de diversas origens e tradições? Será uma diretriz política? Um princípio 

moral? Ou ou se trata de um princípio jurídico? 

Apesar de a harmonia com a natureza não constar expressamente das Declarações 

internacionais, é possível identificar normatividade jurídica no relato ético da harmonia com a 

natureza nos relatórios do secretário geral da ONU, no Princípio 1º da Declaração do Rio e na 

Carta da Terra? A harmonia com a natureza pode ser considerada um princípio jurídico 

emergente das leis naturais que regem a biosfera e da sabedoria ancestral dos povos do planeta 

documentada nos relatórios do Secretário Geral da ONU? Em se tratando de um princípio, qual  

será o conteúdo do seu núcleo normativo? Os próximos tópicos se debruçam sobre essas 

indagações. 

A abordagem da normatividade da harmonia com a natureza será feita em seis fases: 1) 

abordagem histórica do relato ético da harmonia com a natureza em documentos produzidos 

pela Organização das Nações Unidas (ONU); 2)  o fundamento do princípio jurídico da 

harmonia com a natureza nas leis naturais que regem os ecossistemas; 3) a análise do relato 

moral da harmonia com a natureza à luz da teoria geral dos princípios jurídicos; 4)  o exame do 

relato moral da harmonia com a natureza à luz da teoria dos princípios gerais do direito no 

âmbito do direito internacional, para verificar a hipótese da emergência da harmonia com a 

natureza como um princípio geral do direito; 5) em seguida, a harmonia com a natureza será 

examinada pela ótica específica da teoria dos princípios na esfera do Direito Ambiental 

internacional; 4) por último, investigar-se-á  o núcleo normativo do princípio da harmonia com 

a natureza. 

                                                 
set./dez. 2014. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6676/3811. Acesso em: 
20 abr. 2020, p. 1.007. 
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6.1 Histórico da abordagem da harmonia com a natureza na Organização das Nações 

Unidas 

 

A Organização das Nações Unidas tem desempenhado um relevante papel na questão 

ambiental desde 1968, quando a Assembleia Geral, sob a proposta do Conselho Econômico e 

Social, recomendou a participação das Nações Unidas na discussão sobre temas de interesse 

ecológico. Essa decisão histórica culminou com a realização da Conferência de Estocolmo 

sobre o Meio Ambiente, em 1972. Em seguida, a ONU criou, pela Resolução 29/95, de 

15.12.1972, um órgão subsidiário especial denominado Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), ao qual incumbe “determinar a agenda internacional sobre o meio 

ambiente, promover a implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento 

sustentável no Sistema das Nações Unidas e servir como autoridade defensora do meio 

ambiente no mundo”465. 

Em 28 de outubro de 1982, a ONU emitiu a Resolução 37/7, proclamando o documento 

conhecido como Carta Mundial da Natureza466. Em 1983, foi criada a Comissão Brundtland 

que, em 1987, publicou o Relatório “Nosso Futuro Comum”, para enfatizar:  

 

[...] a necessidade de um sistema integrado de abordagem às políticas e projetos de 
desenvolvimento que, se ambientalmente correto, deve levar a desenvolvimento 

econômico tanto em países desenvolvidos como países em desenvolvimento. O 
relatório enfatizou a necessidade para dar maior prioridade à antecipação e prevenção 
de problemas. Definiu “desenvolvimento sustentável” como desenvolvimento que 
atende os presentes e os futuros objetivos ambientais e de desenvolvimento e concluiu 
que, sem uma partilha equitativa dos custos e benefícios da proteção ambiental entre 
os países, nem justiça social nem o desenvolvimento sustentável pode ser 

alcançado.467 

 

A partir dos trabalhos da Comissão Brundtland, foram convocados eventos de 

fundamental relevância para a formação da consciência da necessidade de uma sustentabilidade 

ambiental global, entre eles, a Rio 92 e a Cúpula Mundial de 2002, cujo objetivo também era o 

desenvolvimento sustentável468. 

                                                 
465 Disponível em: https://www.unenvironment.org/pt-br/sobre-onu-meio-ambiente. Acesso em: 23 abr. 2021. 
466 World Charter for Nature, October 28, 1982, G.A. Res. 37/7, 37 U.N.G.A.O.R. Supp. (No. 51), at 17, U.N. 

Doc. A/37/51 (1982) (KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. International environmental law. 3rd ed. Ardseley, 
NY: Transnational Publications, 2004, p. 29).  

467 KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. International environmental law. 3rd ed. Ardseley, NY: Transnational 
Publications, 2004, p. 29. 

468 Ibid., p. 30. 
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A Rio 92, assim como a Declaração de Estocolmo, fez recomendações aos Estados-

partes, estatuindo um catálogo com 27 recomendações, que denominou de princípios469. O 

princípio primeiro da Declaração do Rio, apesar de colocar o ser humano no centro das 

preocupações com o desenvolvimento sustentável, de modo a evidenciar uma postura ainda 

marcadamente antropocêntrica, faz um inequívoco chamamento para “uma vida saudável e 

produtiva em harmonia com a natureza”470 (grifos nossos). 

O fato de o primeiro princípio da Declaração do Rio ter colocado a harmonia com a 

natureza como um direito humano é um marco relevante para o propósito do presente trabalho 

e, mais à frente, esse tema será retomado. A Declaração do Rio, no que concerne ao seu 

conteúdo normativo, pertence à categoria de soft law, isto é, norma que não impõe aos 

destinatários obrigações vinculativas471. Como ressaltam Ulrich Beyerlin e Thilo Marauhn, os 

princípios encartados na Declaração do Rio não têm um status homogêneo. Alguns são normas 

internacionais consuetudinárias, outros estão em uma zona cinzenta, no âmbito do direito 

internacional472. 

A Assembleia Geral, ao longo dos anos, vem recomendando uma série de resoluções 

sobre a zona pelágica e a pesca em grande escala com rede, a pesca não autorizada em zona de 

jurisdição nacional. Além disso, tem emitido ainda resoluções para minimizar a poluição, lixo 

e descarte de resíduos, ao disciplinar o uso de recursos naturais compartilhados por dois ou 

mais Estados. Mas qual é exatamente a força normativa dessas resoluções? Ulrich Beyerlin e 

Thilo Marauhn ressaltam que o direito ambiental internacional é um sistema de conceitos 

heterogêneos agrupados em três camadas: 1) uma camada composta por ideias muito abstratas; 

2) a segunda camada com ideias mais densas e conceitos menos abstratos; 3) uma terceira 

camada com normas concretas. 

Explicam que na primeira camada estão as ideias fundamentais, como solidariedade 

internacional, justiça internacional, conceitos bastante abstratos e imprecisos que, apesar de per 

si não regrarem as condutas dos Estados, são importantes fontes da ética que orientam os 

conceitos da segunda camada. 

Os conceitos chaves da segunda camada funcionam como “uma correia de transmissão” 

entre as ideias abstratas e as normas concretas do direito internacional. Eles ajudam a 

                                                 
469 BEYERLIN, Ulrich; MARAUHN, Thilo. International environmental law. Oxford, UK: Hart Publishing, 2011, 

p. 29. E-book. 
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transformar ideias extralegais de solidariedade e justiça em princípios e regras jurídicas 

aplicáveis, que constituem a grande massa de normas do direito ambiental internacional.  

Os conceitos da primeira camada são extremamente relevantes, tendo em vista que os 

Estados, que relutam a se vincularem a obrigações por tratados, preferem fazer acordos 

contendo compromissos mais abstratos e vagos, associados a outro conceito de segunda 

camada473. 

Nessa linha, desde 1968, a ONU vem declarando princípios que, mesmo não sendo 

vinculativos, têm servido de forma impactante para orientar os Estados-membros na adoção de 

legislações protetivas do meio ambiente. Nesse sentido, Kiss e Shelton destacam que se não 

tivesse havido a Conferência de Estocolmo, não teria desencadeado um movimento planetário 

pelos governos nacionais para promulgarem leis protetivas do meio ambiente474. 

A partir de 2009, a ONU começou a capitanear um movimento de reflexão ecológica, 

cujo eixo valorativo é o holismo e a harmonia com a natureza. Em 22 de abril de 2009, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas, por intermédio da Resolução 63/278475 verteu em 

linguagem que a Terra e seus ecossistemas são nosso lar e afirmou o convencimento de que, 

para alcançar um equilíbrio justo entre os aspectos econômicos, sociais e necessidades 

ambientais das gerações presentes e futuras, é necessário promover a harmonia com a natureza 

e a Terra. Reafirmou ainda que a expressão Mãe Terra é compartilhada pela linguagem de vários 

povos, em diferentes tempos e lugares do Planeta, e que essa evocação maternal da Terra, que 

remonta a nossa ancestralidade, revela a relação de interdependência existente entre os seres 

humanos e as outras espécies vivas e o planeta em que todos habitam. Assim, diante da 

constatação de que a Mãe Terra é uma entidade cultural ancestral e reverenciada, todos os anos, 

em muitos países, designou-se 22 de abril como o Dia Internacional da Mãe Terra. 

Em seguida, a Resolução 64/196, de 2009476, da Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas mencionou expressamente a harmonia com a natureza. O referido ato normativo 

convidou os Estados-membros, as organizações relevantes das Nações Unidas, organizações 

internacionais, regionais e sub-regionais a considerarem como apropriada a questão de 

promover a vida em harmonia com a natureza e a transmitir ao secretário geral da ONU suas 

opiniões, experiências e propostas sobre esse assunto. Conclamou ainda as organizações não 

                                                 
473 BEYERLIN, Ulrich; MARAUHN, Thilo. International environmental law. Oxford, UK: Hart Publishing, 2011, 

p. 46. E-book. 
474 KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. International environmental law. 3rd ed. Ardseley, NY: Transnational 

Publications, 2004, p. 29.  
475 Disponível em: http://undocs.org/A/RES/63/278. Acesso em: 24 abr. 2021. 
476 Disponível em: http://undocs.org/A/RES/64/196. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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governamentais e partes interessadas relevantes a observarem e aumentarem a conscientização 

do Dia Internacional da Mãe Terra. 

Desde 2009 até 2020, a ONU tem intensificado o diálogo multilateral em torno da 

abordagem da harmonia com a natureza, e as conclusões desses diálogos e reflexões são 

detalhadamente documentados nos relatórios do secretário geral. 

Ao analisar os relatórios, constata-se a evolução de um trabalho multilateral em favor 

do holismo e da harmonia com a natureza. De fato, o primeiro relatório foi produzido para dar 

cumprimento à Resolução Geral da ONU do ano de 2009, Resolução A/64/196 AGNU, que 

recebeu o título de Harmonia com a Natureza e foi aprovada por unanimidade. Desde então, 

cada relatório tem recebido o mesmo título e traz no centro das proposições o desenvolvimento 

sustentável. 

A Resolução A/64/196 AGNU, de 2009, convidou o secretário geral a emitir sua opinião 

sobre o tema “vida em harmonia com a natureza”, bem assim a fornecer relatórios das 

contribuições dos Estados e grupos regionais sobre esse tema. O secretário geral, desde então, 

passou a organizar e hospedar os chamados diálogos interativos sobre o tema harmonia com a 

natureza, tendo participado desses colóquios não só representantes de Estados partes, mas 

também especialistas, estudiosos e pesquisadores de vários países. 

Os diálogos interativos já produziram onze Relatórios, desde 2010. Esses documentos 

estão hospedados no sítio Harmony with Nature477, na seguinte ordem: 

2010 A/65/314 Relatório I - Aborda a necessidade de iniciativas de desenvolvimento 

sustentável para reconectar a comunidade Terra.  

2011 A/66/302 Relatório II - Propõe mudanças no paradigma metafísico. 

2012 A/67/317 Relatório III - Faz críticas à base ontológica e ética dos sistemas econômicos 

e jurídicos ocidentais. 

2013 A/68/325 Relatório IV - Destaca a dificuldade de compreensão do conceito de natureza 

na cultura ocidental. 

2014 A/69/322 Relatório V - Associa as orientações metafísicas e científicas 

antropocêntricas adotadas no Ocidente à consolidação de sistemas jurídicos 

também antropocêntricos que excluíram a natureza do círculo de 

consideração ética e jurídica. 

2015 A/70/268 Relatório VI - Aprofunda o conceito de intrinsicalidade entre o ser humano e 

a natureza. 

2016 A/71/266 Relatório VII - Firma o consenso de reconhecimento de valor intrínseco à 

natureza, bem como a necessidade de mudança de atitude e comportamento 

para uma visão não antropocêntrica. 

2017 A/72/175/ Relatório VIII - Faz um relato analítico de legislações de vários países que 

reconheceram em leis e decisões judiciais os direitos da natureza. 

                                                 
477 Disponível em: http://harmonywithnatureun.org/unDocs/. Acesso em: 26 abr. 2021. 
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2018 A/73/221 Relatório IX - O relatório baseia-se em contribuições para o oitavo diálogo 

interativo sobre harmonia com a natureza, realizada em 23 de abril de 2018, 

que aborda a Jurisprudência da Terra na implementação de padrões de 

produção e consumo sustentáveis em harmonia com a natureza e tendências 

na implementação da Jurisprudência da Terra em leis, políticas, educação e 

engajamento público. 

2019 A/74+236 Relatório X - Comemora e destaca a consciência em evolução da humanidade 

no relacionamento com a Mãe Terra, uma evolução manifestada em todo o 

mundo através de legislação, política, educação e engajamento público, todos 

guiados pela urgência de proteger a Mãe Terra e fazer a transição para um 

paradigma centrado na Terra na promoção e implementação da Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

2020 A/75/266 Relatório XII - Devido à pandemia da doença coronavírus (COVID-19), o 

diálogo foi cancelado. O contexto do presente relatório é, portanto, de um 

contexto global crise de saúde humana. No relatório, o secretário geral 

destaca as conquistas feitas no segundo semestre de 2019 e no primeiro 

semestre de 2020, que demonstram ainda uma mudança de paradigma de uma 

sociedade centrada no ser humano para uma sociedade centrada na Terra e na 

implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Os diálogos, documentados nos relatórios, inicialmente visavam à preparação de 

lideranças da ONU para a Segunda Cúpula do Meio Ambiente, que foi realizada no Rio de 

Janeiro, em junho de 2012, sob o slogan Rio+20, escolhido adredemente para comemorar o 

aniversário dos 20 anos da Rio 92. 

Todavia, passado o momento da Rio+20, esse trabalho continuou e aprofundou-se na 

proposição de mudanças que impactam a ontologia, a ética, a ciência, a economia e, sobretudo, 

o sistema jurídico, tendo em vista que tem sido incisivo, ao frisar a urgente necessidade de uma 

mudança de paradigma, de atitude e de compreensão do mundo, de modo a reverberar também 

no sistema jurídico. 

Os relatórios “Harmonia com a Natureza” são produzidos de uma forma diferente, pois 

documentam os diálogos de pessoas oriundas de várias nações e culturas, de autoridades estatais 

e também de membros da sociedade civil e do meio acadêmico. O próprio procedimento de 

produção dos relatórios estrutura-se a partir de uma proposta de holismo e harmonia. 

Além disso, ao se analisar os fundamentos ontológicos e éticos dos relatórios, verifica-

se que repousam sobre visões metafísicas que superam o dualismo cartesiano e o 

antropocentrismo. O ponto central dos relatórios “Harmonia com a Natureza” é a 

sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável proposto para a humanidade desde a Rio 92. 

Com o objetivo de alcançar esse desenvolvimento sustentável, propõem uma nova orientação 

ética para regrar o agir do ser humano em relação à natureza, sendo que todas as recomendações 
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são permeadas pela harmonia com natureza, expressão que não é apenas uma epígrafe para os 

relatórios, mas a própria alma dos diálogos de todo esse movimento, pois a harmonia é a tônica, 

não só do conteúdo material dos relatórios, mas também da metodologia procedimental adotada.  

A análise dos relatórios evidencia que suas maiores preocupações são a pesquisa 

educacional, o equilíbrio no consumo, o desenvolvimento sustentável, o processo cognitivo 

humano, a economia, uma ética holística e, sobretudo, o conceito de justiça ecológica, que é 

proposto sob o título de earth jurisprudence. No referencial teórico dos relatórios “Harmonia 

com a Natureza” encontra-se, entre outras, a visão de Arne Naess sobre ecologia profunda. 

Outro aspecto relevante dos relatórios “Harmonia com a Natureza” é sua adesão, ainda 

que implícita, à chamada “virada ontológica”478, uma vez que encarecem a busca de uma visão 

holística nas culturas indígenas, ou seja, na cosmogonia dos povos originários, bem como na 

tradição dos povos antigos do Ocidente, que se perdeu no tortuoso caminho do medievo para a 

modernidade. Nesse sentido, o segundo relatório, nos parágrafos 79 e 80, encareceu a 

necessidade de mudança no paradigma ontológico, com o retorno às visões de mundo dos povos 

originários indígenas, à ancestralidade e à medicina tradicional oriental. 

O terceiro relatório479, nos parágrafos 34 e 38, fez severas críticas à base ontológica e 

ética dos sistemas econômicos e jurídicos ocidentais. O quarto relatório480, nos parágrafos 12, 

15, 60 e 64, aprofundou essas críticas, destacando a dificuldade de compreensão do próprio 

conceito de natureza na cultura ocidental, isso graças à dualidade reducionista imposta pelo 

paradigma cartesiano. Esse relatório é fundamental, pois trouxe a relação entre o ser humano e 

a natureza para epicentro da crise ambiental. 

O quinto relatório481 avançou no sentido de associar as orientações metafísicas e 

científicas antropocêntricas, que foram adotadas no Ocidente, à consolidação de sistemas 

jurídicos também antropocêntricos que excluíram a natureza do círculo de consideração ética e 

jurídica. Progrediu ainda no sentido de nomear como “Ciência do Sistema Terra” as conclusões 

e proposições metafísicas e científicas, pautadas em um novo paradigma holístico pelos 

relatórios anteriores. Nessa nova proposta trazida pelos relatórios “Harmonia com a Natureza”, 

a Terra é concebida, no parágrafo 11, como um sistema holístico, no qual nenhum ser vivo ou 

ecossistema tem precedência sobre o outro; trata-se de um sistema uno, indivisível, contínuo e 

                                                 
478 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 2. n. 2, p. 115-144, out. 1996. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200005. Acesso em: 20 abr. 
2020, p. 116.  

479 Disponível em: http://undocs.org/A/67/317. Acesso em: 26 abr. 2021. 
480 Disponível em: http://undocs.org/A/68/325. Acesso em: 26 abr. 2021. 
481 Disponível em: http://undocs.org/A/69/322. Acesso em: 26 abr. 2021. 
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sem fim. No parágrafo 12, completou o estudo sobre a abrangência do conceito de holismo e 

sua irradiação normativa para o desenvolvimento sustentável e propôs algo inovador e 

impactante: a governança do sistema terrestre com base nas leis naturais da Terra. 

O sexto relatório482 no parágrafo 35, aprofundou o conceito de intrinsicalidade entre o 

ser humano e a natureza. 

O sétimo Relatório483 apresentou o diferencial de não ter sido fornecido pelo secretário 

geral, como vinha ocorrendo, foi elaborado por peritos sobre a harmonia com a natureza 

(A/71/266) e publicado em 2016. Foi o primeiro diálogo virtual sobre harmonia com a natureza, 

e iniciou-se em 22 de abril de 2016, em comemoração ao dia internacional da Mãe Terra. Os 

especialistas em “Jurisprudência da Terra” que participaram desse diálogo deram dois passos 

importantes: reconheceram o valor intrínseco da natureza, bem como a necessidade de mudar a 

percepção, atitudes e comportamentos, para atitudes e comportamentos não antropocêntricos, 

voltados para a Terra. Esse relatório buscou seus fundamentos nos resultados do primeiro 

diálogo virtual da Assembleia Geral sobre a harmonia com a natureza e explicitou, no parágrafo 

6, que o mundo “não é um objeto inanimado a ser explorado, mas nosso lar comum, vivo e 

sujeito a uma infinidade de perigos para sua saúde” (grifos nossos). 

Os relatórios subsequentes já trouxeram notícias de mudanças em vários países, que 

estão alterando suas legislações para reconhecerem os direitos da natureza. Nota-se que a 

abordagem da harmonia com a natureza nesses relatórios e nas respectivas resoluções, que os 

fundamentam, não é um mero slogan vazio, trata-se de uma abordagem profunda que permeia 

os diálogos interativos da ONU, tanto do ponto de vista procedimental, quanto do ponto de vista 

material. 

Nesse sentido, pela Resolução 68/216, de 20 de dezembro de 2013484, a Assembleia 

Geral da ONU convida os Estados a: a) construírem uma rede de conhecimento, a fim de 

promover um método holístico para identificar diferentes abordagens econômicas que reflitam 

os fatores e valores de viver em harmonia com a natureza, contando com as informações atuais 

para alcançar o desenvolvimento sustentável e facilitar o apoio e reconhecimento das 

interconexões fundamentais entre humanidade e natureza; b) promoverem a harmonia com a 

Terra, encontrada nas culturas indígenas, e aprender com eles a apoiar e promover os esforços 

                                                 
482 Disponível em: http://undocs.org/A/70/268. Acesso em: 28 abr. 2021. 
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que estão sendo feitos, tanto em nível nacional, como nas comunidades locais para refletir sobre 

a proteção da natureza. 

Em primeiro de agosto de 2016, foi emitida uma nota485 pelo secretário geral da ONU 

sobre desenvolvimento sustentável e harmonia com a natureza, compilando os entendimentos 

firmados pelos especialistas participantes dos diálogos virtuais sobre a harmonia com a 

natureza, promovidos para cumprimento da Resolução 70/208. 

O referido documento afirma que o primeiro passo para o reconhecimento dos direitos 

da natureza ocorreu em 2012, na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro, quando os chefes dos Estados 

participantes aprovaram o documento “O Futuro que Queremos”. Nesse documento foi 

reconhecido que a promoção da harmonia com a natureza é necessária para alcançar o justo 

equilíbrio entre as necessidades das gerações futuras e presentes. 

Posteriormente, na Resolução 70/1, de 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral da 

ONU aprovou um plano de ação para o desenvolvimento da Agenda 2030486, que inclui 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável, com 169 metas. Entre esses objetivos, destaca-se a 

meta 12.8, que busca assegurar que as pessoas de todo o mundo tenham informações e 

conhecimentos pertinentes para o desenvolvimento sustentável e o estilo de vida em harmonia 

com a natureza. 

No contexto da Agenda 2030, o diálogo interativo virtual de 2016487 promoveu a 

consecução da meta 12.8, reunindo estudiosos do mundo todo para a reflexão e consol idação 

de entendimentos sobre um projeto de governança da Terra, conhecido como “Jurisprudência 

da Terra”. 

Durante o diálogo interativo de 2016, estudiosos de várias partes do mundo observaram 

que, a partir de uma visão que reconhece eticamente a Terra, o Planeta não pode ser considerado 

um objeto inanimado para ser explorado. Asseveraram que essa realidade exige uma 

reconsideração, no que concerne à nossa relação com a natureza, o que pode ser alcançado com 

o apoio à chamada “Jurisprudência da Terra”, cuja nova visão deve prevalecer na legislação, na 

ética, nas instituições, nas políticas e nas práticas, incluindo o respeito pela Terra e seus ciclos 

naturais. Firmaram, ainda, os seguintes entendimentos dignos de nota: 

 

a) Reconhecimento da Terra como fonte de leis naturais que governam a vida; 

                                                 
485 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/266. Acesso em: 28 abr. 2021. 
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b) Interdisciplinaridade de valores básicos que devem reger a economia, as ciências 
físicas e o direito; 
c) Necessidade de elaboração de uma nova ética do meio ambiente que seja 
responsável por aprofundar nossa compreensão da maneira como a harmonia com a 
natureza traz verdadeiro sentido e plenitude para nossas vidas; 

d) Propuseram a filosofia da “Jurisprudência da Terra”, fundada em quatro princípios 
fundamentais: i) subjetividade; ii) comunidade; iii) legalidade e ordem; iv) 
reconhecimento do caráter selvagem do Universo; 
e) A incorporação na filosofia e na ética convencionais do enfoque da cosmovisão dos 
povos indígenas para eliminar a diferença artificial entre os seres humanos e a 
natureza488. 

 

O referido documento ainda ressalta a presença do princípio da harmonia com a natureza 

na Encíclica editada pelo Papa Francisco, a Laudato Si’, de que cujo texto infere-se: a) 

reconhecimento do valor intrínseco da natureza; b) respeito às leis da natureza; c) 

recomendações sobre o excesso de consumo e antropocentrismo; d) relevância da cultura dos 

povos e da cultura indígena para o nosso mundo.489 

No que concerne aos aspectos jurídicos propriamente ditos, os estudiosos participantes 

do diálogo interativo de 2016 estabeleceram os seguintes entendimentos: 

 

a) A importância do reconhecimento dos direitos fundamentais dos ecossistemas e das 
espécies de existirem, prosperarem e regenerarem-se; 
b) Que as leis da natureza são fontes dos direitos da Terra e esses direitos não podem 
ser abolidos pela justiça humana; 

c) Que esses direitos da natureza não se opõem aos direitos humanos, pois somos parte 
da natureza, logo nossos direitos humanos são também abrangidos pelos direitos da 
natureza; 
d) Que o direito de cada ser sensível está limitado pelos direitos de todas os demais 
seres, na medida necessária para se manter a integridade, o equilíbrio e a saúde das 
comunidades ecológicas maiores. 

e) Que o reconhecimento de valor intrínseco e de direitos à Terra não significa acabar 
com o direito de propriedade, mas apenas fazer uma mudança de consciência no 
sentido de que o título de propriedade não outorga o direito de destruir os 
ecossistemas. Daí a importância da adoção de decisões que se baseiem em uma 
hierarquia de necessidade estabelecida a partir das noções de integridade dos 
ecossistemas e sua capacidade de prosperar; 

f) A necessidade de instituição e uma justiça ecológica com juízes e tribunais para 
julgarem os conflitos entre seres humanos e seres não humanos; 
g) Que o reconhecimento dos direitos da natureza é necessário, mas não suficiente, 
pois precisamos dar prioridade à dignidade do ser humano e à dignidade da Terra 
sobre a personalidade e interesses das corporações ou das empresas490. 

 

Essa harmonia com a natureza proposta nos citados relatórios dos diálogos interativos 

da ONU só será eficaz se ingressar nos sistemas jurídicos das nações para mudar a tradição 

                                                 
488 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/266. Acesso em: 29 abr. 2021. 
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antropocêntrica e contratualista, que excluiu os seres vivos não humanos e ecossistemas da 

comunidade de consideração moral e jurídica. Destarte, os próximos subtópicos se dedicam a 

examinar a hipótese de normatividade principiológica da harmonia com a natureza. 

 

6.2 A harmonia com a natureza como um princípio jurídico: o fundamento do princípio 

jurídico da harmonia com a natureza nas leis naturais que regem os ecossistemas 

 

O ser humano, como ser autoconsciente, agente moral e avaliador forte, habita dois 

mundos: uma esfera simbólica, as chamadas sociosfera e noosfera491,  criada por sua própria 

linguagem, e o mundo natural, a biosfera, tendo em vista que sua consciência criativa repousa 

sobre um corpo biológico. Assim, além do espaço espiritual do livre arbítrio, no qual exerce 

sua liberdade criativa e sua responsabilidade, também comunga uma outra liberdade com todos 

os seres vivos, a liberdade de florescimento biológico, de modo que compartilha uma linguagem 

comum com todos os seres e ecossistemas, a linguagem das leis naturais da vida. Essa é uma 

realidade biológica que a ética e o direito já não podem ignorar. 

Para conter os efeitos da crise antropogênica, não é mais viável pensar o direito apenas 

como uma criação cultural e apartado das leis da natureza. Não se coadunam com a ética 

ecológica aplicada da harmonia com a natureza, fundada no princípio da coerência universal, 

ordenamentos jurídicos que ignoram as leis naturais que regem a biosfera.  

A Declaração do Rio enfatizou a importância dos ecossistemas em seu Princípio 7º : 

“Os Estados devem cooperar em um espírito de parceria global para conservar, proteger e 

restaurar a saúde dos ecossistemas da Terra”492. A Convenção da Biodiversidade, em 2000, 

adotou 12 princípios, cujo ponto central é a gestão sustentável dos ecossistemas. O Princípio 

10 explicitou que: “A abordagem ecossistêmica deve buscar o equilíbrio apropriado entre a 

conservação e o uso da diversidade biológica e a integração da mesma”493. 

Nesse sentido, Kiss e Shelton494 pontuam sobre a necessária observância pelo direito 

ambiental internacional das “leis da natureza”, tendo em vista que a raiz do direito ambiental 

deve ser as ciências naturais, como a biologia, a ecologia, a química, a termodinâmica e a física. 

Esse enraizamento do direito ambiental na ciência é explicado pelo fato de disciplinar as 

                                                 
491 CHARDIN, Teilhard de. O lugar do homem na natureza: estrutura e direcções evolutivas. Tradução: Armando 

Pereira da Silva. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 
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condutas do ser humano em sua relação com os seres vivos não humanos e com os ecossistemas. 

Assim, os legisladores e juristas devem se valer do conhecimento científico sobre a vida 

biológica, sobre as ciências do sistema terra, para legislarem de forma coerente. 

Jørgensen et al. destacam que as consequências da mudança do paradigma, no sentido 

da gestão ambiental proposta na Rio 92 e na Convenção sobre a Diversidade Biológica, é a 

emergência de uma ecologia do ecossistema495. Nessa direção, a Convenção, no seu artigo 2º, 

definiu ecossistema como: “Um complexo dinâmico de comunidades de plantas, animais e 

microorganismos e o meio ambiente não vivo, interagindo como uma unidade funcional. Os 

humanos são parte integrante dos ecossistemas”496. 

Como se vê, a referida definição traz os seres humanos como integrantes dos 

ecossistemas e enfatiza a interação entre seus componentes, o que, por si só, já denota uma 

mudança relevante na teoria dos ecossistemas. Nessa linha, Jørgensen et al. propõem uma teoria 

dos ecossistemas a partir de um novo paradigma ecológico, que denomina de “Nova Ecologia”. 

A teoria de Jørgensen et al., que aplica os princípios da termodinâmica nos sistemas ecológicos, 

evidencia as leis naturais fundamentais das quais emerge o princípio jurídico da harmonia com 

a natureza. 

O princípio da harmonia com a natureza é um princípio relacional, sistêmico, e, 

portanto, requer conhecimento interdisciplinar. Como será demonstrado, a consequência 

jurídica mais impactante do princípio da harmonia com a natureza é o reconhecimento de valor 

intrínseco e subjetividade aos seres vivos não humanos e aos entes holísticos orgânicos. Dessa 

forma, necessariamente, o princípio da harmonia com a natureza pede a compreensão da 

concepção sistêmica da vida na biosfera. 

Capra explica que essa concepção sistêmica da vida tem como fundamento a 

consciência de que os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos e sociais mantêm uma inter-

relação e uma interdependência essencial. Ressalta que, apesar de ainda não existir uma 

estrutura conceitual e institucional que acomode totalmente essa visão sistêmica, ela já vem 

sendo trabalhada e aplicada por vários indivíduos, comunidades e organizações que estão se 

adequando, com base em novas formas de pensamento, de acordo com esses princípios 

relacionais e sistêmicos. 

O princípio da harmonia com a natureza emerge com a estrutura conceitual e 

institucional referida por Capra, para disciplinar as relações do ser humano com o meio-

ambiente. Trata-se de uma ponte interdisciplinar entre o direito e as ciências naturais, exigindo 
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que o intérprete jurídico compreenda as grandes leis da natureza a partir dessa visão sistêmica 

e inter-relacional, que concebe o mundo como relações de integração e cooperação497. 

Nesse sentido, entre as grandes leis naturais que regem o ecossistema terrestre, a 

segunda lei da termodinâmica, a chamada lei da entropia é de fundamental relevância para a 

vida no planeta, de modo que não pode mais ser igonorada pelos legisladore e aplicadores da 

lei. Este trabalho apresenta três metáforas para explicar a lei da entropia: i) o jardim; ii) o 

terrário; ii) a fantástica locomotiva furaneve, da ficção dos quadrinhos de Jacques Lob, 

Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette. 

1) O jardim recebe luz solar todos os dias, é visitado por pássaros, morcegos e abelhas. 

Os pássaros trouxeram do parque vizinho sementes de duas árvores maravilhosas, que 

cresceram e fornecem sombra, oxigênio e néctar em abundância. Todos os dias nascem plantas 

diferentes, há um constante zum-zum de abelhas. O jardim é visitado por morcegos e gambás. 

Se o jardineiro for embora e voltar dois anos depois, esse jardim estará vivo e com maior 

diversidade de plantas, insetos, musgos e pequenos animais. Na termodinâmica, essa é a 

descrição de um sistema aberto, que recebe energia, ou seja, radiação solar e massa: água da 

precipitação, insetos, pássaros e animais oriundos do ambiente externo. A energia recebida 

todos os dias gera trabalho, que desencadeia mais vitalidade, biodiversidade, levando o sistema 

para longe da morte térmica. A abertura é essencial para a manutenção da vida, uma vez que 

requer aporte de energia, o que só é possível em sistemas não isolados498. 

2) Um engenheiro aposentado mantém uma planta viva dentro de um garrafão fechado 

há mais de 40 anos, segundo os jornais britânicos The Sun e Daily Mail. O vegetal, plantado 

dentro do recipiente em 1960, foi regado pela última vez em 1972, mesmo ano em que uma 

rolha foi colocada na garrafa e nunca mais foi retirada, disse às publicações o “jardineiro” de 

80 anos, David Latimer. A planta sobreviveu porque foi criado um “ecossistema 

autossuficiente” dentro da garrafa, com terra, bactérias e material orgânico vindo das folhas e 

das estruturas do vegetal, de acordo com o Daily Mail. Do gênero Tradescantia, a planta foi a 

única de quatro sementes dentro do garrafão que sobreviveu499. Essa reportagem descreve um 

sistema fechado, embora não troque massa com o ambiente externo, recebe um fluxo contínuo 
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de energia do sol. Sistemas fechados são viáveis, porque recebem energia, que se converte em 

trabalho para manter a ordem, a vida em seu interior. 

3) por último, apresenta-se, metaforicamente, o experimento fictício Le transperceneige 

de Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette, para descrever um sistema isolado. 

Tudo começa quando um experimento para impedir o aquecimento global falha, uma nova era 

do gelo toma conta do Planeta Terra. Os únicos sobreviventes estão a bordo de uma imensa 

locomotiva revolucionária, o Perfuraneve. O Perfuraneve é uma locomotiva projetada para 

funcionar como um sistema termodinâmico isolado. Na ficção, a Terra estava privada de sua 

fonte de energia, o Sol, o próprio Planeta estava convertido em um sistema isolado, caminhando 

para o equilíbrio termodinâmico. Engenheiros, a partir de uma energia inicial limitada, 

colocaram o Perfuraneve em movimento, sua fricção nos trilhos passou a ser a única fonte de 

energia, para manter o seu sistema em funcionamento, pois não mais havia o sol. Dentro do 

Perfuraneve foi criado um frágil sistema biológico e termodinâmico para gerar energia e 

produzir alimentos para a tripulação e passageiros. A energia obtida com a fricção dos trilhos 

produzia o trabalho para gerar mais energia: verduras, frutos, grãos, proteína para os últimos 

humanos. Todavia, por se tratar de um sistema isolado, o frágil sistema vivo e social do 

Perfuraneve seguirá inexoravelmente para a morte entrópica, a menos que a Terra volte a 

receber a energia do Sol. Sistemas isolados tendem para entropia maior, conforme a segunda 

lei da termodinâmica, o que leva os sistemas isolados fatalmente da ordem para a desordem, 

até o colapso, o chamado equilíbrio termodinâmico. Como não há fonte externa de energia, a 

limitada energia interna se degrada e não produz mais trabalho dentro do sistema, gerando 

desordem e morte. Se um sistema se encontra isolado, ele fatalmente se move em direção à 

morte, tendo em vista que não tem gradientes para trabalhar. 

Na termodinâmica, o conteúdo semântico da palavra equilíbrio refere-se à inexistência 

da troca de energia, de massa e de informação, situação que leva o sistema à completa 

degradação da energia e, consequentemente, à impossibilidade de produzir trabalho para manter 

a vida. 

O equilíbrio termodinâmico, ou térmico, em um ecossistema não é desejável, pois 

representa o grau máximo de entropia, que leva o sistema ao colapso. Isso ocorre quando dois 

corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. A palavra termodinâmica refere-se à 

transferência espontânea de calor, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais  

frio. Por exemplo, o Sol transfere calor para a Terra, doando-lhe energia para alimentar o ciclo 

da vida a partir da fotossíntese. As plantas absorvem 1% da energia solar no processo de 

fotossíntese, já o restante é degradado ou dissipado por meio da transpiração ou liberação de 
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vapor. A degradação da energia solar é proporcional à quantidade de espécies em um 

ecossistema, por isso na região equatorial tem um maior número de espécies, pois nessa região 

os raios solares são perpendiculares, e por isso na zona equatorial há uma maior diversidade de 

seres vivos, para dar conta da absorção da grande quantidade de energia solar irradiada nessa 

área. Uma floresta jovem degrada menos energia que uma floresta antiga. Quanto maior é o 

desenvolvimento de um ecossistema, menor é sua temperatura na superfície, pois o aumento da 

complexidade do ecossistema incrementa sua capacidade de degradar o fluxo de energia solar, 

de modo que restará menos energia para ser irradiada na forma de irradiação infravermelha e 

gerar calor500. 

Nessa linha, o desequilíbrio termodinâmico é essencial para o sistema Terra, pois a troca 

de energia entre sistemas só ocorre quando existe uma diferença em suas temperaturas. Assim, 

a vida na Terra só é viável porque o Sol irradia sua luz sobre o Planeta e isso ocorre por causa 

da diferença de temperatura entre os dois sistemas. O Sol tem uma temperatura aproximada de 

6.000 ºC, enquanto a Terra tem em média 25 ºC, o que possibilita um fluxo constante de energia 

do Sol para a Terra, permitindo a formação da vida no Planeta pelos processos biológicos501. 

Nesse contexto, o conceito de entropia a rigor se aplicaria apenas aos sistemas isolados, 

que tendem naturalmente da ordem para a desordem, até chegarem ao chamado equilíbrio 

termodinâmico. Todavia, Jørgensen et al. esclarecem que, com frequência, o termo é usado 

metaforicamente para se referir a todos os tipos de sistemas, mesmo aos sistemas fechados e 

abertos que estão longe do equilíbrio termodinâmico. 

O conceito de entropia foi criado por Rudolf Julius Emanuel Clausius, em 1865, e denota 

a ideia de passagem do tempo e do sentido da transformação a partir dos conceitos de 

transformação (τρoπη), evolução, mutação e confusão (εντρoπη). Essa é uma das leis mais 

fundamentais da natureza, tendo em vista “que aborda os caminhos que devemos evitar para 

manter a Terra viva”. A lei da entropia demonstra que há uma tendência estatística, de 

probabilidade, para a desordem, para a entropia máxima, com a perda de informação e 

disponibilidade de energia utilizável, o que pode levar um sistema à morte térmica, que Clausius 

denominou de equilíbrio termodinâmico, morte dos sistemas biológicos e dos ecossistemas pela 

destruição da diversidade502. 
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Por isso, os seres vivos não podem viver em condições de equilíbrio termodinâmico. 

Para manter a vida longe desse estágio deletério, os sistemas precisam receber energia, matéria 

e informações externas e, assim, auto-organizarem os fluxos materiais e energéticos recebidos 

de fora do sistema, com diferentes condições de temperatura e energia. 

Jørgensen e Svirezhev descrevem a cascata de energia do Planeta em uma cadeia de 

reações sistêmicas, que é aberta para a energia solar e quase fechada para as matérias que 

transitam pelo sistema solar: 

 

1) fonte: radiação solar → 2) anabolismo (fase de carga): incorporação de energia de 
alta qualidade, com capacidade de trabalho incorporada (informação), em estruturas 
biomoleculares complexas, acarretando movimento do sistema antientrópico para 
longe do equilíbrio → 3) catabolismo (fase de descarga): deterioração da estrutura 
envolvendo liberação de energia de ligação química e sua degradação para estados 

inferiores de utilidade para trabalho (calor) →4) dissipador: dissipação de energia 
degradada (baixa entropia), energia liberada como calor para o meio ambiente ( para 
Terra, para o espaço profundo), envolvendo geração de entropia e retorno ao equilíbrio 
termodinâmico503. (grifos nossos) 

 

Para compreender melhor esse ciclo termodinâmico de um sistema aberto descrito por 

Jørgensen e Svirezhev, este trabalho toma como exemplo o ciclo de vida de uma árvore em três 

etapas:  

1) As folhas da árvore recebem a energia solar e realizam a fotossíntese. Nesse processo 

de anabolismo, a planta vai acumular adenosina trifosfato, energia de alta qualidade, que vai 

usar em seu próprio crescimento. Para sustentar sua vida com o ATP (adenosina trifosfato), 

uma árvore, segundo Peter Wohlleben504, armazena 20 toneladas de CO2 no tronco, nos galhos 

e nas raízes. Essa é a primeira fase do ciclo descrito acima por Jørgensen e Svirezhev. Como se 

vê, a fotossíntese é um poderoso neutralizador da degradação entrópica, pois, a partir da energia 

solar, ordena a água e o dióxido de carbono, este com baixa energia e agitação desordenada, 

transformando em estruturas, galhos e raízes, o que diminui a entropia do sistema Terra. 

2) A segunda etapa do ciclo descrito por Jørgensen e Svirezhev é o catabolismo. Com a 

morte da árvore, as 20 toneladas de CO2 que foram armazenadas durante sua vida nos troncos, 

galhos e raízes vão ser catabolizadas por fungos e bactérias, que digerem a madeira, degradando 

as moléculas, liberarando gás, o CO2 retido na estrutura da árvore ao longo de sua vida. Essa 
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energia, que a árvore usou como informação e trabalho na constituição de sua própria matéria, 

agora será convertida em uma energia de estado inferior, ou seja, calor.  

3) A terceira fase do ciclo descrito por Jørgensen e Svirezhev é a dissipação. Peter 

Wohlleben explica que, nessa fase, parte do CO2 vai voltar para a atmosfera depois da morte da 

árvore, mas a maioria vai ficar retida no próprio ecossistema. Lentamente, a madeira morta é 

degradada, centímetro a centímetro, por várias espécies de seres vivos e processada em uma 

profundidade cada vez maior no solo. Depois, a chuva satura os restos orgânicos. Na 

profundidade do solo, a temperatura é mais amena e quanto menor a temperatura, mais vagarosa 

a vida se torna, chegando à estagnação. Assim, o CO2 é aprisionado no solo, ganhando a forma 

de húmus e, segundo Peter Wohlleben, em um futuro remoto poderá ser convertido em linhito 

e carvão mineral. Nessa fase, há uma baixa entropia, uma vez que apenas uma parte do CO 2 

volta à atmosfera em forma de calor e outra parte é retida na formação de carvão, gás e 

petróleo505. 

A partir da revolução industrial, além da queima dessa reserva de matéria-prima fóssil, 

liberando o dióxido de carbono que foi retido pelo carvão e petróleo ao longo de 300 milhões 

de ano, iniciou-se um pernicioso processo de queima das árvores que cobrem a ecosfera. 

Quando uma árvore é queimada, todo o CO2 retido em sua madeira é liberado na atmosfera 

abruptamente. Dessa forma, além do grande aumento na liberação de carbono, armazenado nos 

fósseis das árvores ancestrais que se decompuseram nos pântanos, formando a turfa e 

posteriormente o carvão, pela indústria e na mobilidade humana, ainda foi adicionado o dióxido 

de carbono resultante das queimadas das árvores do presente. Ocorre que essas queimadas não 

só jogaram mais dióxido de carbono no ar, como também reduziram as florestas que, juntamente 

com as algas, são os grandes consumidores de dióxido de carbono. 

Isso significa que, conjuntamente ao esvaziamento dos reservatórios de dióxido de 

carbono retido no subsolo em forma de carvão e petróleo, com sua liberação na atmosfera, 

houve uma redução dos dissipadores naturais de carbono. O resultado disso foi a exalação de 

um excesso de dióxido de carbono no ar, de energia em forma de calor, que alterou a 

temperatura do Planeta, provocando o chamado efeito estufa. 

Jørgensen et al. observam que grande maioria da energia recebida do Sol pela superfície 

terrestre é dispersa, ou seja, é refletida, armazenada no solo e na água. Um por cento da energia 

do Sol é fixada pela fotossíntese, ou seja, o processo metabólico que as plantas usam para 

transformar a energia solar em compostos orgânicos que sustentam a grande diversidade das 
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espécies vivas, cujo trabalho diminui a entropia e desbrava o caminho da evolução, com a 

perpetuação dos organismos vivos. O sistema Terra, como um sistema aberto e vivo, evolui 

com “o fluxo contínuo e descontínuo de entropia negativa”, ou seja, de energia externa, que 

alimenta o ciclo do carbono e diminui o grau de entropia dentro do Planeta. Esse abrandamento 

entrópico é também chamado de entropia negativa ou neguentropia. 

Não obstante, nem toda a energia solar que entra no sistema Terra é consumida. 

Jørgensen et al. esclarecem que “todos os anos, o Sol envia à Terra 5,6×1024 J de energia, mais 

de 10.000 vezes a energia do que os humanos consomem em um ano”. Uma parte da energia 

que ingressa na ecosfera é refletida sem uso, fenômeno chamado de albedo. Quanto mais densa 

e maior é a estrutura biológica dos ecossistemas, mais energia solar é capturada e menor é o 

albedo do Globo506. 

O não isolamento do sistema Terra e dos ecossistemas só viabiliza a evolução da vida 

porque não apenas torna possível a captura de energia pela fotossíntese, como também a 

exportação de calor gerado para fora do sistema, de modo a manter uma temperatura viável para 

os processos vitais507. Ocorre que o aumento na emissão dos gases de efeito estufa, 

principalmente de dióxido de carbono, está criando “um cobertor parcial que retém algumas 

radiações térmicas da superfície e tornam a Terra substancialmente mais quente”508. Essa 

perturbação na temperatura da Terra com o aumento do calor é um grave fator de aceleração 

entrópica, dado que, mesmo em sistemas abertos, o crescimento descontrolado do grau de 

entropia pode levar o sistema em direção ao temido equilíbrio termodinâmico. 

A segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, é uma lei da natureza que opera na 

base da vida do sistema Terra, trata-se de um dado da realidade que não pode ser olvidado na 

formulação da ética e das normas jurídicas, tendo em vista que impacta profundamente a 

integridade ecológica dos ecossistemas e o bem-estar dos seres humanos, que fazem parte da 

comunidade biótica terrestre, juntamente como todos os outros seres vivos. Assim, este trabalho 

propõe o princípio da harmonia com a natureza como um elo interdisciplinar entre a realidade 

termodinâmica da biosfera e a realidade jurídica, que está no plano da chamada sociosfera.  

O princípio da harmonia com a natureza, fundamentado na ética da coerência proposta 

por Cirne-Lima, é o “dever-ser” primordial a ser observado pelo ser humano para inibir 

condutas individuais e coletivas que aumentem os níveis de entropia do sistema Terra, tais como 
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o consumo além da necessidade com a correlata dissipação de energia inferior, ou seja, calor. 

Na natureza, a quintessência da harmonia, como síntese de forças antagônicas, é a neguentropia 

a favor da vida. Isso se concretiza por intermédio de atitudes como, por exemplo, o consumo 

justo dos predadores em relação às suas presas, com as relações de mutualismo, de 

complementariedade, de reciprocidade e de cooperação entre todos os seres vivos. 

Toda a legislação, atos políticos, econômicos e jurídicos da comunidade humana 

reverberam de certa forma na biosfera; logo, devem se pautar no princípio da harmonia com a 

natureza para reduzir a entropia do sistema Terra, garantindo assim o direito humano a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e à própria vida. 

Nessa ordem de ideias, a harmonia com a natureza, que consiste em um atuar coerente  

e ecologicamente equilibrado, emerge da segunda lei da termodinâmica como um princípio 

necessitário, que impõe balizas ao exercício da liberdade humana. Com efeito, pode-se 

comparar a lei da entropia a vigas estruturais de concreto no sistema Terra; o ser humano pode, 

no exercício do livre arbítrio, implementar várias mudanças em favor do desenvolvimento nos 

interstícios das estruturas, mas nas vigas mestras não se pode mexer, sob pena de ruir o sistema.  

Então, o princípio da harmonia com a natureza atua como uma bússola para nortear o agir 

humano coerente de modo a não se comprometer a higidez das vigas estruturais das leis da 

natureza, mormente, da lei da entropia. 

 

6.3 O princípio da harmonia com a natureza à luz da teoria geral dos princípios  

 

Como demonstrado anteriormente, a busca pela harmonia com a natureza é um relato 

ético presente na cosmologia de vários povos, em diferentes locais e épocas no planeta Terra, 

de modo que se apresenta como um vetor valorativo que permeia muitas culturas e, portanto, 

apto para orientar uma ética ecológica aplicada. Nesse mister, foi proposta a ética aplicada 

ecológica da harmonia com a natureza com base na ética geral da coerência universal de Cirne-

Lima e no princípio da responsabilidade de Hans Jonas, como o valor no qual se fundamenta a 

norma jurídica da harmonia com natureza. 

De fato, não basta a “harmonia com a natureza” como um preceito sobre o agir do ser 

humano na esfera ética, é preciso avançar no sentido de se perscrutar sobre seu caráter 

normativo principiológico. Assim como tantos outros princípios, que foram reconhecidos pelo 

direito internacional e pelos ordenamentos nacionais, como, por exemplo, os princípios da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, a harmonia com 
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a natureza emerge como um princípio pré-jurídico, reconhecido a partir de sua própria 

historicidade.  

Para verificar a hipótese de a harmonia com a natureza ser considerada um princípio 

jurídico, propõe-se como ponto de partida a doutrina de Josef Esser, que estabelece parâmetros 

para distinguir a natureza e os contornos dos princípios jurídicos. 

Em sua obra pioneira, Esser trabalha os princípios como fontes do direito, investiga sua 

origem, natureza, classificação e sistematização. Como observa Galuppo, foi Esser, em sua obra 

clássica “Grundsatz und Norm in der Richterlichen Forbildung des Privatrechts”, publicada 

em 1956, que deu um novo rumo à doutrina dos princípios jurídicos. Demonstrou que os 

princípios eram mais que fundamentos morais do direito positivo, tendo em vista sua função 

“como meio técnico de expansão do ordenamento jurídico”. Examinar-se-á neste estudo a 

hipótese da harmonia com a natureza como princípio jurídico pela lente da doutrina de Esser, 

tendo em vista que sua teoria, como frisa Galuppo, serviu de ponto de partida tanto para 

pensadores do sistema de common law como do sistema romano-germânico509. Esser atribuiu 

um caráter universal aos princípios, uma universalidade não no sentido de que seriam uma 

supranorma, mas a possibilidade de se encontrar os mesmos princípios em diferentes sistemas 

e ordenamentos, visão compartilhada posteriormente por Dworkin. 

Em que pese Esser ainda não ter usado uma terminologia mais rigorosa em sua teoria 

dos princípios, tendo em vista que chega a confrontar princípio com norma, como aponta 

Alexy510, é inegável que foi pioneiro no reconhecimento do caráter normativo dos princípios. 

Para Esser, os princípios, como elementos de constituição do ordenamento jurídico, 

nascem dos problemas concretos e não do próprio sistema. Adotou, assim, um modelo 

problemático; sem, contudo, refutar o modelo sistemático. Sua teoria estabelece um ciclo de 

surgimento dos princípios, na seguinte ordem: 1) constata-se um problema, um fato; 2) esse 

fato é examinado à luz da prudência ou phrónesis, orientada pelos valores compartilhados por 

uma dada comunidade, sendo que nessa fase já surge o princípio; 3) no último estágio, há a 

articulação do princípio no sistema jurídico. 

Como pontuado por Galuppo, Esser sugere uma complementariedade entre o método 

problemático, inspirado na tópica, e o método sistemático, ou seja, entre a indução do primeiro 

e a dedução do segundo. Dessa forma, concilia a necessidade de integridade interna do sistema 

                                                 
509 GALUPPO, Marcelo Campos. A contribuição de Esser para a reconstrução do conceito de princípios jurídicos. 

Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte, Faculdade de Direito da UFMG, n. 3, p. 227, maio 1999. 
510 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 87. 
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jurídico, sem abrir mão da conexão externa com a dinâmica dos problemas surgidos na 

sociedade, ou seja, não desconsidera a historicidade do direito. 

Esser ressalta que a eficácia dos princípios independe de sua previsão em textos legais, 

sua justificação vem da natureza das coisas ou das instituições, como peças funcionalmente 

necessárias para a solução de problemas concretos: 

 

Daí que os princípios, dadas circunstâncias análogas, são igualmente bem conhecidos 
em todos os sistemas jurídicos, mesmo onde não existe lei os prevendo 
explicitamente. A necessidade, em conjunção com uma harmonia, não 
suficientemente estudada ainda, nas ideias sobre justiça formadas no curso da história, 
dá lugar, diante de iguais conflitos de interesses, a soluções coincidentes – ainda na 

ausência de “lei” e de conceitos doutrinários511. 

 

Ao discorrer sobre a fonte e a força normativa dos princípios, que se cria a partir de 

problemas do mundo concreto, lança a indagação da origem de sua legitimidade. Nesse ponto, 

faz críticas tanto da visão positivista, quanto ao jusnaturalismo. Critica o positivismo por 

reduzir a legitimidade dos princípios à previsão no texto positivo, concebendo o direito como 

um fenômeno não histórico, derivado da razão do legislador e legitimado apenas pela norma. 

Igualmente, ao tratar do jusnaturalismo, denomina-o de “terra incógnita” por ausência de 

conceitos bem definidos e por apresentar um direito composto por princípios desdobrado de 

uma suposta razão humana universal. Não obstante essas críticas ao jusnaturalismo, admite um 

“primado de verdades pré-jurídicas”. Para Galuppo, Esser sustenta a preexistência dos 

princípios em relação às normas positivadas, como valores éticos. Admite ainda que alguns 

princípios têm um caráter universal, uma vez que estão presentes em todos os ordenamentos 

jurídicos512. 

O entendimento de Esser, no sentido de preexistência dos princípios em relação às 

normas positivadas, como valores éticos compartilhados por diferentes povos, confirma a 

hipótese da harmonia com a natureza como um princípio jurídico. Com efeito, como já 

demonstrado nos capítulos anteriores, a harmonia com a natureza, como um valor ético que se 

intersecciona com as leis naturais do sistema Terra, está presente em várias culturas ancestrais 

do Ocidente e do Oriente, o que evidencia seu caráter de verdade pré-jurídica. 

                                                 
511 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Traducción del 

alemán por Eduardo Valentí Fiol. Barcelona: Bosch, 1961. p. 7-8. 
512 Ibid., p. 19. 
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Esser ainda observa que, para se examinar a natureza jurídica dos princípios, devem-se 

distinguir duas questões: i) a categoria dos princípios em sua origem e função; ii) o seu estudo 

comparativo, em segundo lugar513. 

Quanto à origem, Esser aponta que, concernentemente aos princípios que afetam o 

direito internacional, Alfred Verdross propôs a seguinte classificação: a) princípios idealmente 

necessários, que são extraídos diretamente da ideia de justiça e, como exemplo, cita o princípio 

da boa-fé objetiva; a) princípios incorporados em instituições ou, em outras palavras, que estão 

previstos em instituições positivamente reconhecidas; c) e, por último, os princípios aludidos 

no artigo 38, parágrafo 3º, do Estatuto do Tribunal Permanente de Haia. 

Os princípios da primeira categoria, ou seja, idealmente necessários, são válidos 

independentemente da norma do artigo 38, parágrafo 3º, do Tribunal Permanente de Haia. 

Esses, para Verdross, eram suprapositivos. Já para Esser, é justamente a aplicação de um 

princípio pelos tribunais que o torna um princípio jurídico. Esser sustenta que os princípios 

morais que estão às margens do direito positivo se convertem em princípios normativos, quando 

obtêm reconhecimento pelos tribunais como aptos a operar dentro de um determinado círculo 

de problemas514. 

Esser menciona ainda a categoria dos chamados princípios idealmente necessários, que 

também são identificados por Verdross, e que esse autor considera como suprapositivos. Os 

princípios idealmente necessários, segundo Esser e Verdross, nem sempre estão escritos, dado 

que exsurgem de uma necessidade lógica.  Mais uma vez a teoria de Esser, corroborada por 

Verdross, confirma a hipótese de um princípio jurídico não escrito normatizador da relação do 

ser humano com a natureza; um princípio que, embora não esteja positivado, decorre da ideia 

de coerência das instituições humanas com as leis naturais que regem a vida.  

A exemplo do princípio da boa-fé objetiva, que está calcado na ideia de confiança e 

respeito nas relações entre os seres humanos, como o verdadeiro solo das instituições sociais; 

o princípio da harmonia com a natureza se funda na necessidade de um relacionamento coerente 

e respeitoso entre os seres humanos e os seres não humanos e entes orgânicos, como um 

imperativo para deter o aceleramento da entropia do sistema Terra. 

Ao tratar sobre os princípios morais e os princípios jurídicos, Esser observa que os 

princípios morais fornecem um elo entre a norma e os valores éticos do sistema jurídico, mas 

não o suficiente para a sua construção institucional, pois a estabilidade do direito positivo e a 

                                                 
513 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Traducción del 

alemán por Eduardo Valentí Fiol. Barcelona: Bosch, 1961. p. 56-57. 
514 Ibid., p. 116. 
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observância das formas são relevantes para os ordenamentos jurídicos. Contudo, pondera que 

é desacertada a reação do positivismo, no sentido de fechar os olhos ao pensamento 

jusnaturalista e seu trabalho construtivo. Propõe, assim, um equilíbrio entre os extremos do 

positivismo dualista e do jusnaturalismo monista, para atribuir importância à função criativa 

judicial, por intermédio da tópica no processo de positivação do direito. 

Como se vê, Esser busca um meio-termo entre o positivismo e o jusnaturalismo, para 

atribuir a juridicidade dos princípios éticos à atividade criativa judicial. Essa linha de 

pensamento mais uma vez confirma a hipótese do princípio da harmonia com a natureza como 

um princípio jurídico. De fato, já se verifica em vários ordenamentos jurídicos ao redor do 

mundo decisões dos tribunais reconhecendo o valor intrínseco da natureza e a dignidade dos 

seres não humanos e de entes holísticos orgânicos, como rios e floresta. Essa jurisprudência não 

antropocêntrica emergente sinaliza a busca por um relacionamento equilibrado e coerente entre 

os seres humanos e seres não humanos e entes orgânicos e, doravante, este estudo propõe 

denominar esse movimento de jurisprudência do princípio da harmonia com a natureza, que 

será brevemente analisada no subtópico seguinte. 

 

6.3.1 Jurisprudência do princípio da harmonia com a natureza 

 

Para demonstrar a evolução da tópica no processo de positivação do princípio da 

harmonia com a natureza, este trabalho elenca as seguintes decisões judiciais e adminstrativas 

que foram proferidas em vários países e são citadas no sítio Harmony with Nature da ONU515: 

 

a) Argentina 

 

A primeira sentença não antropocêntrica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

proferida em 6 de fevereiro de 2020, reconhece a proteção dos direitos dos povos indígenas no 

caso Comunidade Indígena Membros da Associação Lhaka Honhat (Nossa Terra) vs. 

Argentina. Essa foi a primeira vez que a Corte Interamericana abriu um precedente sobre os 

direitos à água, alimentação, meio ambiente saudável e identidade cultural. 

Em 2016, a juíza María Alejandra Mauricio, concordando com os ativistas dos direitos 

dos animais, chamou um chimpanzé pelo nome de Cecília, uma “pessoa não humana” e disse 

que o primata “é um sujeito de lei”. 

 

                                                 
515 Disponível em: http://harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/. Acesso em: 02 mai. 2021. 
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b) Bangladesh 

 

Em, 2019, o Supremo Tribunal de Bangladesh reconheceu o Rio Turag como uma 

entidade viva com direitos legais e considerou que o mesmo se aplica a todos os rios em 

Bangladesh. 

 

c) Colômbia 

 

Em 17 de junho de 2020, a Suprema Corte de Justiça da Colômbia declarou o Parque 

Nacional Isla de Salamanca como sujeito de direitos para protegê-lo do desmatamento 

desenfreado.  

Em 2017, o Tribunal Constitucional proferiu decisão determinando a criação de uma 

estrutura de governança para a Bacia do Rio Atrato, com a instituição de uma comissão 

multiparticipativa de administradores composta por agências científicas, universidades, ONGs, 

organizações ambientais nacionais e internacionais, instituições públicas e privadas e sociedade 

civil. Essa decisão ainda ordenou que a referida comissão de administradores fosse apoiada e 

supervisionada por um conselho de especialistas integrado por várias agências estatais de 

supervisão, ONGs, centros acadêmicos, pelos peticionários e o Escritório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Tribunal também ordenou que diversos órgãos 

governamentais nacionais, regionais e municipais realizassem programas sociais e ambientais 

para efetivar: i) pesquisas toxicológica e epidemiológica; ii) a descontaminação do solo e águas 

e a neutralização definitiva da mineração; ii) combate à extração ilegal de madeira ao longo da 

Bacia do Rio Atrato. 

Em 28 de agosto de 2020, o Tribunal Superior de Ibagué declarou o Parque Nacional 

Natural de Los Nevados como sujeito de direitos para sua proteção, recuperação e conservação. 

Em 2019, foram proferidas as seguintes decisões relevantes na Colômbia: 

O Tribunal Cível Municipal da Colômbia de La Plata - Huila reconheceu o Rio La Plata 

como sujeito de direitos, ordenando medidas de proteção ao bem-estar da população e do Rio 

La Plata. 

O Tribunal Administrativo de Tolima ordenou o fim da exploração mineira dos Rios 

Coello, Combeima e Cocora, bem como de suas bacias, reconhecendo-os como sujeitos de 

direitos de proteção, conservação, manutenção e restauração. 

O Superior Tribunal de Justiça de Medellín reconheceu o Rio Cauca, sua bacia e 

afluentes, como sujeitos de direitos. 
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O Primeiro Tribunal Criminal do Distrito de Neiva reconheceu o Rio Magdalena como 

sujeito de direitos. A decisão afirma que o Rio Magdalena, sua bacia e seus afluentes são 

sujeitos de direitos de proteção, conservação, manutenção e restauração pelo Estado.  

O Tribunal Administrativo de Quindío reconheceu o Rio Quindío como sujeito de 

direitos à proteção, conservação, manutenção e restauração. 

A Jurisdicción Especial para a Paz de Colômbia (JEP) reconheceu Katsa Su, o vasto 

território do povo Awá, como sujeito de direitos e vítima do conflito armado. 

O Juzgado Tercero de Ejecución de Penas e Medidas de Seguridad em Cali, Colômbia, 

reconheceu Río Pance como um sujeito de direitos. A decisão do Tribunal veio em resposta a 

uma tutela citando violações dos direitos devido à contaminação. 

O Tribunal Regional de Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas e Medidas de Seguridad 

de Pereira reconheceu o Rio Otún como sujeito de direitos. 

Em 2018, o Supremo Tribunal de Justiça da Colômbia emitiu uma decisão histórica ao 

conceder direitos à Região Amazônica colombiana, nos mesmos moldes que os concedidos ao 

Rio Atrato. 

O Tribunal Administrativo de Boyacá, Colômbia, declarou o Páramo de Pisba (Planalto 

de Pisba) como sujeito de direitos. 

A Primeira Vara Criminal do Circuito de Cartagena ordenou ao Estado da Colômbia 

que proteja e preserve a vida das abelhas como polinizadores. Em 2017, o Supremo Tribunal 

de Justiça da Colômbia estabeleceu que os animais são titulares de direitos, reconhecendo 

direitos ao urso andino, também chamado de urso de óculos ou oso de anteojos (Tremarctus 

omatus). 

Em 2016, o Tribunal Constitucional da Colômbia proferiu decisão sobre um caso de 

mineração ilegal, no bojo da qual reconheceu o Rio Atrato como sujeito de direitos. 

 

d) Equador 

 

Em 2019, a Suprema Corte do Equador deu o veredicto em um caso de crime contra a 

fauna e flora, ordenando o confisco de uma embarcação que transportava 6.226 tubarões. Os 

fundamentos da decisão reconhecem os direitos da natureza. 

Os acionistas de uma mineradora solicitaram uma medida cautelar constitucional para 

proteger os direitos da natureza gravemente ameaçados pelo inevitável rompimento de uma 

barragem que fazia a contenção de mais de 390 milhões de metros cúbicos de rejeitos de 

mineração. Os fundamentos da petição se baseavam na violação dos direitos da natureza. 
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Um juiz de Quevedo, Equador, deferiu uma ordem de proteção em favor dos 

camponeses da Província de Los Ríos; nos fundamentos da decisão asseverou que os cultivos 

geneticamente modificados estavam violando os direitos à vida, saúde, trabalho, meio ambiente 

saudável e os próprios direitos da natureza. 

Outro tribunal do Equador reconheceu violações aos direitos coletivos de consulta 

prévia, livre e informada, aos direitos da água e aos direitos da natureza e do meio ambiente na 

comunidade de Sinangoe. 

O Tribunal Constitucional de Imbabura decidiu a favor da Floresta Protegida Los 

Cedros, reconhecendo que a mineração violaria os direitos da natureza. 

Em 2018, foi aceita a apresentação de demanda de proteção a favor dos direitos da 

natureza e declarada a sua violação. O Poder Judiciário determinou medidas de reparação para 

resolver os danos causados pelo governo provincial de Loja, condenando-o a apresentar 

publicamente desculpas. 

Em 2016, foram pleiteadas e deferidas medidas cautelares para a proteção dos direi tos 

da natureza, tendo em vista que, na cidade de Alamor, no local onde se encontrava o Centro 

Recreativo de San Francisco, a parte alta de um morro estava sendo destruída, com o uso de 

maquinaria pesada pela Prefeitura Municipal de Puyango. 

Em 2013, um juiz ordenou ao Ministério do Meio Ambiente que exercesse ações de 

fiscalização no processo civil de licitação e adjudicação da Fazenda La Clementina, com o 

objetivo de garantir os direitos da natureza e da floresta. 

Em 2012, foi proferida decisão pelo Tribunal Constitucional, que se debruçou sobre o 

aspecto constitucional de uma lei que prioriza a conservação sobre o direito constitucional à 

migração interna. 

Em 2011, o Rio Vilcabamba conseguiu sua primeira vitória no chamado Tribunal dos 

Direitos da Natureza. 

 

e) Guatemala 

 

Em 7 de novembro de 2019, o Tribunal Constitucional da Guatemala proferiu uma 

decisão histórica não antropocêntrica que, além de reconhecer a relação espiritual e cultural 

entre os povos indígenas e o elemento água, ainda declarou a água como uma entidade viva. 

 

f) Índia 
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Em 2019, o Tribunal Superior de Punjab e Haryana concedeu o status de “pessoa 

jurídica ou entidade” aos animais em Haryana, concedendo-lhes os “direitos, deveres e 

responsabilidades correspondentes de uma pessoa viva”. 

Em julho de 2018, o Supremo Tribunal de Uttarakhand concedeu o status de pessoa 

jurídica ou entidade aos animais no estado do Norte. 

Em abril de 2017, as geleiras Gangotri e Yamunotri do Himalaia receberam o status de 

entidades vivas, incluindo cachoeiras, prados, lagos e florestas. 

Em março de 2017, os Rios Ganga e Yamuna, dois dos rios mais sagrados da Índia, 

receberam o status de humanos. 

Em 2012, no caso TN Godavarman Thirumulpad vs. União da Índia e outros, foi 

reconhecido expressamente, nos fundamentos dos votos dos juízes KS Radhakrishnan e 

Chandramauli Kr. Prasad, que a justiça ambiental só poderia ser alcançada se nos afastássemos 

dos princípios antropocêntricos. 

 

g) México 

 

Em 2018, a proibição da briga de galos, no âmbito do Projeto de Lei de Proteção aos 

Animais do Estado de Veracruz, foi contestada pela indústria local de briga de galos, alegando 

que haveria violação do direito à cultura e à propriedade, entre outros direitos humanos. Uma 

decisão da Suprema Corte afirmou que “nenhuma prática que envolva maus-tratos e sofrimento 

desnecessário a animais pode ser considerada uma expressão cultural protegida pela 

constituição (federal)”. A decisão da Suprema Corte estabeleceu um precedente para o 

reconhecimento dos direitos dos animais não humanos. 

 

h) África do Sul 

 

Em 2018, a Suprema Corte de Apelação emitiu uma sentença em 1º de junho, apoiando 

os direitos consuetudinários da comunidade indígena Dwesa Cwebe de colher mexilhões na 

costa leste da África do Sul, de acordo com seu próprio sistema antigo. 

 

i) Estados Unidos 
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Em 1972, Sierra Club vs. Morton (405 US 727) é conhecido pela opinião divergente do 

juiz William O. Douglas, que afirmou que o vale Sierra Mineral King deveria ter legitimidade 

para processar por sua própria proteção. 

 

j) Brasil 

 

Em 1º de abril de 2020, houve um acordo judicial inovador para o povo Ashaninka do 

Estado de Acre, na Amazônia brasileira, garantindo a reparação por crimes cometidos há quase 

quarenta anos contra o povo Ashaninka, cujas terras foram desmatadas na década de 1980 para 

abastecer a indústria europeia de mobiliário. 

Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1.797.175/SP, 

adotando uma perspectiva ecológica baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, 

proferiu decisão histórica e paradigmática que reconhece o princípio da afetividade na relação 

entre o ser humano e animais não humanos, e ainda firmou o reconhecimento dos animais como 

sujeitos de direito. A decisão também aborda a necessidade de mudar o paradigma 

antropocêntrico jurídico e substituí-lo pelo pensamento biocêntrico, que promove a 

interconexão e o relacionamento próximo entre os seres humanos e a natureza e também 

reconhece o valor intrínseco da natureza. 

Acrescenta-se a esse elenco, a decisão histórica da Suprema Corte do Brasil, na ADI n. 

4.983, que julgou inconstitucional lei cearense que regulamenta a vaquejada. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, 

ajuizada pelo procurador geral da República contra a Lei n. 15.299/2013, do Estado do Ceará, 

que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado. A maioria dos 

ministros acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, que considerou haver 

“crueldade intrínseca” aplicada aos animais na vaquejada. O julgamento da matéria teve início 

em agosto de 2015, quando o relator, ao votar pela procedência da demanda, afirmou que o 

dever de proteção ao meio ambiente (art. 225 da CF) sobrepõe-se aos valores culturais da 

atividade desportiva. 

Essa decisão é um marco histórico da guinada do Supremo Tribunal Federal do Brasil 

em direção ao novo paradigma biocêntrico, uma vez que traz em seus fundamentos o valor do 

respeito aos animais, a busca por um relacionamento equilibrado entre os seres humanos e os 

animais, portanto, está lastreada na harmonia com a natureza. 

Como deflui da análise das decisões judiciais acima mencionadas, todas elas são 

permeadas pelo valor ético da harmonia com a natureza. O princípio da harmonia com a 
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natureza está no cerne de todas essas decisões proferidas por juízes e juízas de vários países 

motivados por uma mesma necessidade lógica. Assim, na linha da doutrina de Josef Esser, a 

harmonia com a natureza exsurge não apenas como um princípio ético; mas, sobretudo, um 

princípio jurídico, na medida que está na base axiológica de todas essas decisões, que emergem 

como a expressão de um novo paradigma, não só ético, mas também jurídico. Da mesma forma 

que, há séculos, a boa-fé objetiva foi erigida como um princípio ético e jurídico de confiança e 

coerência para regrar as condutas nas relações entre os seres humanos; no presente século, os 

tribunais de vários países estão dando um passo adiante no sentido de reconhecerem a existência 

de um princípio ético e jurídico de confiança e coerência, destinado a nortear as relações dos 

seres humanos com os seres não humanos e entes orgânicos holísticos. 

De fato, na formulação do conceito de princípio jurídico, Josef Esser destaca de forma 

incisiva o peso da jurisprudência na constituição dos princípios como fonte de direito, tendo em 

vista que a normatividade dos princípios depende do pronunciamento dos tribunais ao 

decidirem os casos concretos, inspirados pelos valores éticos e de justiça contidos nos 

princípios. É justamente isso que permite uma constante atualização histórica das ideias 

políticas e dogmáticas contidas nos princípios na qualidade de “doadores de sentido jurídico 

para as demais normas, não através de uma relação hierárquica, mas através da integridade que 

proporcionam ao sistema jurídico”.516 

Nessa linha, pontua que mesmo os princípios pré-jurídicos, ou princípios guia do 

raciocínio jurídico, ou seja, princípios meramente informativos, quando aplicado pelos juízes 

para a resolução de problemas concretos, ganham qualidade normativa e se tornam fontes do 

direito, e, assim, o ordenamento jurídico conta com uma quantidade de normas superiores às 

previstas em textos legais, tendo em vista que algumas normas não decorrem dos textos legais, 

na medida que são pré-jurídicas. 

Esser preleciona ainda que a qualificação dos princípios depende do ponto de vista 

adotado. Para uma concepção histórica do direito, os princípios são a base de nascimento do 

próprio direito objetivo, a partir da experiência judicial. Também uma concepção sociológica, 

mesmo que não leve em consideração o fator histórico, enxerga nos princípios um aspecto 

criativo. Apenas o positivismo jurídico equivocadamente vai traçar uma fronteira entre o que é 

obrigatório ou meramente programático, entre o que é substantivo e o que é meramente 

doutrinário ou técnicos. 

                                                 
516 GALUPPO, Marcelo Campos. A contribuição de Esser para a reconstrução do conceito de princípios jurídicos. 

Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte, Faculdade de Direito da UFMG, n. 3, p. 227, maio 1999, p. 242. 
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Para Esser, os princípios interpretativos, em que pese não prescreverem condutas, 

procedimentos ou ações determinadas, são normas que fazem parte do direito positivo, pois 

definem uma interpretação como positivamente justificada e representam valores jurídicos 

relevantes, tais como segurança jurídica, adequação concreta e justiça. 

Nessa ordem de ideias, o princípio da harmonia com a natureza, semelhantemente aos 

princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade, por exemplo, emerge 

também como norma pré-jurídica, tendo em vista que está enraizado nos relatos éticos dos 

diversos povos no Ocidente e Oriente e nas próprias leis da natureza. Embora implicitamente, 

já desponta em algumas Constituições, leis e em várias decisões judiciais nos ordenamentos ao 

redor do mundo.  

Ainda examinando o princípio da harmonia com a natureza no bojo da teoria geral dos 

princípios, não se pode deixar se passá-lo pelo crivo do pensamento de Ronald Dworkin, que, 

ao tratar do conceito de princípio, estabelece uma distinção entre políticas, princípios jurídicos 

e regras jurídicas. Dworkin distingue princípios e políticas. Pontua que política é o tipo de 

padrão que estabelece uma meta a ser alcançada, geralmente uma melhoria em algumas 

características econômicas, políticas e sociais da comunidade. Já “um princípio é um padrão 

que deve ser observado, não porque irá promover ou garantir uma solução econômica ou social 

considerada desejável, mas porque é um requisito de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade”517. 

Como se verifica, as políticas não têm o mesmo potencial jurídico dos princípios, tendo 

em vista que estes são derivados de uma preocupação fundamental baseada na ideia de justiça, 

equidade e moralidade. Dworkin usa dois exemplos para diferenciar princípios de políticas. As 

medidas para reduzirem acidentes automobilísticos são uma política, já o padrão, no sentido de 

que não é admissível que um ser humano lucre com seus próprios erros, é um princípio. O que 

diferencia esse último padrão do primeiro é que está baseado num preceito de justiça e 

moralidade, enquanto as medidas para reduzirem acidentes automobilísticos têm como escopo 

o bem-estar de um grupo social518. 

O princípio da harmonia com a natureza emerge como um preceito ético de coerência, 

adequando-se, portanto, ao critério de Dworkin. Contudo, como se verá a seguir, Dworkin 

restringe os princípios à província dos direitos individuais, o que representaria um empecilho à 

hipótese da harmonia com a natureza como um princípio jurídico, tendo em vista sua irradiância 

no âmbito dos direitos coletivos. 

                                                 
517 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. London; New York: Bloomsbury Academic, 2013. p. 44-45. 
518 Ibid., p. 45. 
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Já Robert Alexy, na linha proposta por Esser, adota um conceito de princípio mais amplo 

que Dworkin, pois pondera que os princípios podem tratar tanto de direitos individuais quanto 

de direitos coletivos: 

 

O conceito de princípio em Dworkin é definido de forma mais restrita que essa. 
Segundo ele, princípios são apenas aquelas normas que podem ser utilizadas como 
razões para direitos individuais. Normas que se refiram a interesses coletivos são por 
ele denominadas como políticas. A diferenciação entre direitos individuais e 
interesses coletivos é, sem dúvida, importante. Mas, não é nem exigível e nem 

conveniente vincular o conceito de princípio ao conceito de direito individual. As 
características lógicas comuns aos dois tipos de princípios aos quais Dworkin faz 
referência com seu conceito de princípio em sentido genérico – e que aparecem com 
clareza nos casos de colisões entre princípios – indicam conveniência de um conceito 
amplo de princípios.519 

 

O princípio jurídico da harmonia com a natureza reverbera tanto nos direitos individuais 

quanto nos direitos coletivos, de modo que o entendimento mais amplo de Alexy, no sentido de 

que os princípios podem tratar tanto de direitos individuais quanto de direitos coletivos, 

demonstra-se mais apropriado para o propósito de confirmação da harmonia com a natureza 

como um princípio jurídico. 

 

6.4 O princípio da harmonia com a natureza à luz da teoria dos princípios gerais do 

Direito Ambiental Internacional 

 

À luz da teoria geral dos princípios acima exposta, e dirigindo-se para a trilha mais 

específica do direito ambiental internacional, este trabalho passa a analisar a proposta 

metodológica de Klaus Bosselmann, em sua obra sobre o exame do conteúdo jurídico do 

princípio da sustentabilidade, para a verificação da hipótese da harmonia com a natureza como 

um princípio jurídico no âmbito do direito ambiental internacional, assim como Bosselmann 

fez em relação ao princípio da sustentabilidade. 

Klaus Bosselmann520, ao tratar do princípio da sustentabilidade, pondera que um sistema 

jurídico não pode, por si só, estabelecer a estrutura e o controle de uma mudança social, mas 

pode traçar parâmetros para uma mudança na sociedade; se essas balizas estiverem afinadas 

com o sentimento da sociedade, serão eficazes para impulsionar uma evolução. Nessas 

condições, esses parâmetros podem vir a ser considerados princípios jurídicos. Percebe-se que 

                                                 
519 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 116. 
520 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. 2nd ed. New York, 

NY: Routledge, 2017. 
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Bosselmann adota uma visão histórica, como a de Essser, para defender a constituição do 

princípio da sustentabilidade como fonte do direito ambiental. De fato, ao analisar sua obra, 

encontra-se um levantamento histórico sobre a evolução do tema da sustentabilidade, para então 

traçar seus contornos como um princípio jurídico. 

Bosselmann também destaca o papel da jurisprudência na juridicização dos valores 

éticos na esfera do direito ambiental, ponderando que na seara ambiental não existe uma 

resposta universal homogênea, tendo em vista que o direito ambiental opera em vários sistemas 

jurídicos, em nível nacional, regional e internacional, de modo que cada sistema segue sua 

própria tradição para definir a natureza jurídica do meio ambiente. Toma como exemplo, para 

demonstrar essa maleabilidade das normas principiológicas no direito ambiental, as várias 

configurações do princípio da precaução nos ordenamentos jurídicos que o adotam. Em alguns 

ordenamentos jurídicos, o princípio da precaução é bem estabelecido na legislação ambiental e 

da saúde pública, já em outros, é apenas uma abordagem ampla para orientar as tomadas de 

decisão. 

Bosselmann, em linha de pensamento semelhante à de Verdross e Esser, sustenta existir 

uma pluralidade de princípios na seara do direito internacional, para além das clássicas fontes 

previstas no artigo 38, parágrafo 3º do Tribunal Permanente de Haia. Nesse sentido, destaca 

que no âmbito do direito internacional, há uma variedade de fontes ou fatores que constituem o 

direito ambiental internacional. 

Além das fontes tradicionais do direito ambiental internacional, ou seja, dos tratados, 

do direito consuetudinário e dos princípios gerais, há as abordagens políticas, práticas e 

princípios morais, sendo que tudo isso influencia na formação de consensos no direito ambiental 

internacional, de modo que esses entendimentos compartilhados por vários países evoluem e se 

cristalizam em princípios. 

Bosselmann frisa que, apesar de a soft law não ser vinculativa, é fonte de direito 

ambiental internacional, mas encarece a necessidade de distinguir no estudo das fontes o que é 

princípio jurídico do que é princípio moral. Ressalta que a complexidade das fontes legislativas 

tem induzido alguns juristas estudiosos do direito ambiental internacional a empregarem o 

termo “princípio” de forma muito vaga, sem perquirir a necessidade de efeitos jurídicos para 

que um princípio moral venha a ser considerado jurídico. Pondera que, apesar de o direito 

ambiental internacional se basear em uma série de práticas gerais, conceitos e ideias que os 

Estados tomam como orientação para suas ações, não se deve enfraquecer a linha divisória entre 

o direito e o não direito, pois existem vantagens políticas, psicológicas e conceituais na 

distinção entre princípios morais e princípios jurídicos. 
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Igualmente a Esser, encarece a necessidade do processo histórico para a juridicidade de 

um princípio, destacando que, malgrado princípios morais possam ser referidos em tratados 

internacionais, como, por exemplo, a menção do princípio do “desenvolvimento sustentável” 

na Convenção sobre Mudança do Clima, isso, por si só, não é suficiente para converter um 

princípio moral ou uma abordagem política em princípio jurídico, pois, anteriormente aos 

princípios jurídicos, há um processo histórico521. 

De fato, em alguns casos, um princípio jurídico pode ser criado em um só ato, como 

uma Constituição, ou no direito internacional em um tratado, ou em uma decisão histórica de 

uma Corte internacional; mas, na maioria dos casos, a criação de um princípio jurídico é fruto 

de um lento processo histórico. Nesse sentido, vale trazer o escólio de Vladmir Oliveira da 

Silveira e Maria Mendez Rocasolano, ao tratarem do conceito de dinamogenesis na 

consolidação dos direitos humanos: 

 

Como vimos, os direitos e liberdades não foram conquistados pacificamente, mas por 
intermédio de árdua luta, e se baseiam historicamente no modelo ocidental, euro-

atlântico. [...] Com efeito, são atos e fatos históricos, posicionamentos ideológicos, 
posições filosóficas, textos normativos e instituições que − desde a fundamentação 
axiológica de tal modelo na Antiguidade Clássica, passando pelos documentos 
medievais e as primeiras declarações de direitos até os documentos mais recentes – 
configuram um corpo jurídico de instituições e normas de caráter declaratório 
internacional e de direito fundamental constitucional522. 

 

Da mesma forma, no direito ambiental internacional, os direitos da natureza vão se 

forjando no processo histórico, a partir dos relatos morais, das abordagens políticas, das práticas 

de justiça dos povos originários e civilizações antigas, das declarações, soft laws e dos 

princípios éticos; assim, da mesma forma como ocorreu a dinamogenesis dos direitos humanos, 

testemunha-se uma evolução ético-jurídica engendrada pela realidade da crise ambiental 

antropogênica, no sentido de se reconhecer os direitos da natureza, a partir do princípio jurídico 

da harmonia com a natureza. 

Os relatórios da ONU Harmony with Nature523, a Carta da Terra, o Princípio 1º da 

Declaração do Rio, o reconhecimento dos direitos da natureza nas Constituições do Equador e 

da Bolívia e as várias decisões judiciais ao redor do mundo reconhecendo os direitos dos 

animais, rios e florestas são a expressão genuína dessa dinamogenesis dos direitos da natureza, 

de modo que já não se pode mais negar a existência de um processo histórico que clama pela 

                                                 
521 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. 2nd ed. New York, 

NY: Routledge, 2017, p. 56. 
522 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos humanos: conceitos, significados 

e funções. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 184. 
523 Disponível em: http://harmonywithnatureun.org/unDocs/. Acesso em: 02 mai. 2021. 
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reconciliação do ser humano com a natureza, pelo primado da coerência e do respeito nas 

relações dos seres humanos com a natureza. Esse processo histórico, impulsionado pela ética 

da coerência e do respeito pelos seres não humanos e entes orgânicos holísticos e pela própria 

crise antropogênica, na linha doutrinária de Esser, Alexy, Dworkin, Bosselmann e Silveira e 

Rocasolano é suficientemente legitimador do reconhecimento de juridicidade ao princípio da 

harmonia com a natureza. 

Contudo, urge ainda investigar a natureza jurídica desse princípio, seu grau de 

normatividade e seus reflexos sobre o direito civil, mormente sobre as categorias jurídicas 

pessoa e coisa. Assim, tendo em vista o escólio de Cançado Trindade524 no sentido de que os 

princípios do direito internacional “constituem o substratum do próprio ordenamento jurídico”, 

considera-se pertinente fazer uma breve análise do princípio da harmonia com a natureza, sob 

a ótica da doutrina dos princípios gerais do direito no âmbito do direito internacional. 

Para Robert Kolb, os princípios gerais do direito são o fermento do nascimento e 

desenvolvimento do direito intergrupal que veio a ser o direito internacional. Desde sua origem 

romana, esses princípios simbolizavam valores profundos e compartilhados por vários povos. 

Nessa linha, pontua que o princípio geral do direito tem uma tríplice base em comum com o 

direito natural: 1) fundamento racional; 2) valores jurídicos supremos; 3) universalidade525. 

Na consolidação do direito internacional, a doutrina jurídica deu amplo espaço para os 

princípios gerais do direito extraídos do direito romano comum, do qual foi deduzida a razão 

correta e, por consequência, o princípio da boa-fé, que se tornou um sustentáculo do direito 

internacional em vários tratados. 

A partir do século XIX, os princípios gerais do direito perderam sua relevância. Kolb 

atribui isso à preponderância da vontade estatal postulada pelo positivismo. O positivismo 

jurídico acomodou os objetivos de poder dos Estados nacionais, de modo que a referência a 

uma sociedade universal foi perdendo espaço e dando lugar às sociedades particulares, à força 

do direito interno estatal e, assim, não havia mais campo para os princípios gerais de uma lei 

universal, que eram válidos independentemente de qualquer vontade criativa. 

Além disso, um grande número de tratados passou a ser celebrado, produzindo um denso 

corpo de regras que ocuparam o espaço jurídico dos princípios gerais do direito. Ao mesmo 

tempo, surgiu a forte distinção dualista de princípios de direito interno e de direito internacional. 
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Apesar disso, várias codificações importantes do direito civil não deixaram de se referir aos 

princípios gerais do direito. Mais tarde, com a consolidação do Estatuto da Corte Internacional 

de Justiça, os princípios gerais do direito voltaram ao primeiro plano do direito internacional. 526 

Entretanto, como ressalta Verdross, os princípios gerais do direito ficaram no centro do 

embate entre as correntes dualista e universalista (monista) acerca da base do direito 

internacional. Para os defensores do universalismo, a justiça e a necessidade comum devem 

prevalecer sobre a arbitrariedade da vontade estatal, na medida que os princípios são superiores 

e anteriores à vontade do Estado. Já para a corrente individualista e dualista, o Estado é única 

fonte da lei, tendo em vista que a lei é posterior e inferior ao Estado. 

Os autores filiados ao positivismo dualista não aceitam que os princípios gerais do 

direito são fontes independentes de direitos e rejeitam a possibilidade de existência de 

princípios comuns a vários povos. Os autores monistas, diferentemente, reconhecem a 

qualidade de fonte de direito aos princípios gerais do direito, seja com base na consciência 

jurídica dos povos, isto é, no direito natural, seja com fundamento na ideia de justiça objetiva. 

Verdross, ao defender o universalismo, encarece “que a natureza comum dos homens e 

a semelhança das necessidades básicas geram e mantêm sempre um mínimo de valores comuns 

que se traduzem nos princípios gerais do direito internacional”527. 

Kolb assevera que as correntes doutrinárias que negam os princípios gerais do direito 

como fontes autônomas do direito internacional querem tornar letra morta o artigo 38 do 

Estatuto do Tribunal Internacional de Haia. Nesse sentido, critica essa visão anacrônica, que 

considera apenas o Estado como fonte do direito internacional, e observa que diversas 

instituições, às quais foi atribuída competência, contribuem para a formação do direito 

internacional. 

Para Cançado Trindade, os princípios gerais do direito inspiram o jus gentium em seu 

processo evolutivo, pois exprimem “as considerações básicas da humanidade”, tendo em vista 

que são a manifestação da consciência jurídica internacional em evolução:  

 

Esses princípios são uma manifestação da consciência jurídica internacional, refletem 
o status conscientiae dos sujeitos de direito internacional. Embora esses princípios 

(como enumerado no art. 2º. da Carta da ONU) possam ser abertos a interpretações 
distintas, dada sua generalidade, retêm eles sua importância para a correta aplicação 
das normas e regras, e para orientar a evolução de todo o sistema jurídico, de modo a 
que este último possa se reajustar às novas circunstâncias da vida internacional, 
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responder às necessidades em mudança da comunidade internacional, e contribuir à 
satisfação das aspirações da humanidade528. 

 

Como se vê, Cançado Trindade destaca o papel de vetor valorativo dos princípios gerais 

do direito como expressão da consciência e aspiração da humanidade, em sua senda evolutiva. 

Nesse sentido, não se pode olvidar que essa consciência planetária está sempre em evolução e 

não pode ser ignorada, de modo que, uma vez cristalizada em princípios gerais do direito, 

passará a nortear a evolução dos ordenamentos jurídicos das nações. 

Apesar do menoscabo do positivismo pelos princípios gerais do direito, a humanidade 

jamais prescindirá deles, pois são a fonte de onde emanam as normas e onde elas encontram 

seus significados, seus fins legítimos, como o bem comum de todas as pessoas humanas, o 

significado de justiça, a prevalência do direito sobre a força e valorização da paz. 

Para Cançado Trindade, esses princípios básicos foram emergindo de acordo com o 

surgimento e consolidação dos vários ramos do direito, e observa que por mais específico que 

seja um domínio do direito, seus princípios básicos podem ser encontrados. Cita como 

exemplos de princípio geral do direito ambiental internacional os princípios da precaução e do 

poluidor pagador529. 

Ensina ainda que existem alguns princípios básicos que são próprios de áreas específicas 

do direito, já outros que são comuns a todas as áreas. Como se depreende da lição de Cançado 

Trindade, o padrão de justiça da humanidade está em constante evolução, sendo esse processo 

evolutivo puxado pelos princípios gerais do direito, tendo em vista que estão acima da vontade 

estatal e, portanto, são o archote que ilumina o direito interno rumo à evolução. 

O autor encarece a relevância dos princípios gerais do direito na formação de sistemas 

normativos protetivos da pessoa humana, destacando-os como expressão genuína da 

consciência jurídica dos povos, na base de formação do próprio direito; logo, são peremptórios, 

indispensáveis e anteriores à vontade estatal, pois expressam a noção de uma “justiça objetiva” 

inerente ao direito natural. Por isso, relembra as sábias palavras de Verdross, na Corte de Haia, 

em 1935, quando falou do “princípio geral do jus cogens”, rechaçando a concepção voluntarista 

do direito internacional530. 

Assim, na linha do pensamento de Verdross, este trabalho adota o entendimento de que 

os princípios gerais do direito são a expressão “da consciência jurídica da humanidade” e não 

                                                 
528 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do direito internacional contemporâneo . 2. ed. rev. e atual. 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2017, p. 178-179. 
529 Ibid., p. 180-181. 
530 Ibid., p. 187.  



229 

 

do direito positivo de cada Estado, de modo que, antes de estarem escritos nos textos, emergem 

da própria ancestralidade dos povos531. 

Nessa ordem de ideias, o relato ético de harmonia com a natureza está impresso na 

consciência ancestral dos povos que habitam o planeta Terra e, assim, emerge como um critério 

de justiça no Princípio 1º da Declaração do Rio, que previu: “Os seres humanos constituem o 

centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma 

vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”532 (grifos nossos). 

No mesmo sentido, os relatórios Harmony with Nature da ONU e a Carta da Terra 

enunciam a harmonia com a natureza como uma demanda de consciência pública comum a 

vários povos da Terra, por conseguinte, apta a legitimar o princípio da harmonia com a natureza 

como um princípio geral do direito. 

Como já mencionado, Cançado Trindade ensina que os princípios gerais do direito 

permeiam todas as áreas do direito, de modo que existem princípios gerais do direito que são 

pertinentes à seara do direito ambiental internacional; dessa forma, o próximo tópico será 

dedicado à análise da formação dos princípios gerais do direito ambiental internacional, em 

cujo contexto será examinado o princípio da harmonia com a natureza. 

 

6.4.1 A vinculatividade do princípio da harmonia com a natureza no âmbito do direito 

ambiental internacional  

 

Ao tratar dos princípios no âmbito do direito ambiental internacional, Bosselmann533 

observa que entre os juristas internacionais há uma forte tendência em reconhecer a relevância 

da moralidade na constituição de princípios e cita como exemplo o entendimento de Alexandre 

Kiss e Dinah Shelton, no sentido de que o direito ambiental internacional é moldado por meio 

de fundamentos religiosos e ético-filosóficos importantes para entender a relação da 

humanidade com a natureza. 

Menciona também o entendimento de Philip Sand, no sentido de que o conceito de 

desenvolvimento sustentável amplia substancialmente o direito ambiental e, mais recentemente, 
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Acesso em: 05 mai. 2021. 
533 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. 2nd ed. New York, 

NY: Routledge, 2017, p. 59. 



230 

 

as questões morais, como equidade intrageracional e intergeracional também ampliaram os 

horizontes normativos do direito ambiental internacional. 

Ao examinar a obra de Kiss e Shelton, verifica-se que, de fato, revolvem à origem 

religiosa das normas de proteção ambiental. Especificamente em relação à visão judaico-cristã, 

destacam que existem duas correntes antagônicas: i) uma que considera que o Criador legou ao 

ser humano o domínio irrestrito sobre todos os seres não humanos; ii) e outra, menos 

antropocêntrica, que entende o ser humano como mero usufrutuário da obra do Criador, 

devendo, pois, desfrutá-la com respeito e frugalidade. Essa última corrente evoca passagens, 

como o Salmo 24, para se justificar: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles 

que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares, e a firmou sobre os rios. Salmos 

24:1,2”534. Nessa linha, citam também a Summa Theologica e as palavras do Papa João Paulo 

II: 

 
Na Summa Theologica, Tomás de Aquino argumenta que o domínio do homem sobre 
a natureza inclui uma competência para usar e gerenciar os recursos do mundo, não 
egoisticamente, mas no interesse de todos, devendo estar pronto para ajudar os outros 

no caso de necessidade. O título individual de propriedade é visto como impondo uma 
responsabilidade e confiança. Em 1º de janeiro 1990, o Dia Mundial da Paz, o Papa 
João Paulo II afirmou: “Em nossos dias, há uma consciência crescente de que a paz 
mundial está ameaçada não só pela corrida armamentista, conflitos regionais e 
injustiças contínuas entre povos e nações, mas também por uma falta de respeito pela 
natureza, devido ao saque de recursos naturais e por um declínio progressivo da 

qualidade de vida”535. 

 

O exemplo dado por Kiss e Shelton para demonstrar essa vertente da visão judaico-

cristã que enfatiza o respeito à natureza é reforçado pelas proposições recentes do Papa 

Francisco na Encíclica Laudato Si’, que apresenta a vida de Jesus como um exemplo de 

harmonia com a natureza e livre do dualismo que separou a alma do corpo e o ser humano da 

natureza: 

 
Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros: 
“Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?” (Mt 8, 27). Não Se apresentava 
como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Falando 
de Si mesmo, declarou: “Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: ‘Aí está 
um glutão e bebedor de vinho’” (Mt 11, 19). Encontrava-Se longe das filosofias que 

desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo. Todavia, ao longo da 
história, estes dualismos combalidos tiveram notável influência nalguns pensadores 
cristãos e desfiguraram o Evangelho. Jesus trabalhava com suas mãos, entrando 
diariamente em contacto com matéria criada por Deus para a moldar com a sua 
capacidade de artesão. É digno de nota que a maior parte da sua existência terrena 
tenha sido consagrada a esta tarefa, levando uma vida simples que não despertava 

maravilha alguma: “Não é Ele o carpinteiro, o filho de Maria?” (Mc 6, 3). Assim 
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santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. 
[...]536. 

 

Kiss e Shelton examinam também a visão do Islã sobre o relacionamento do ser humano 

com a natureza e citam o seguinte trecho do documento sobre os princípios do islamismo para 

a preservação da natureza: 

 

A sabedoria de Deus ordenou conceder herança ao homem na Terra. Portanto, além 
de fazer parte da Terra e parte do Universo, o homem também é o executor das 
injunções e comandos de Deus. E como tal ele é um mero administrador da terra e não 
um proprietário; um beneficiário e não um distribuidor ou ordenador. O homem 
recebeu essa herança para gerenciar e utilizar para seu benefício e para o cumprimento 
de seus interesses. Ele, portanto, tem que a manter e preservá-la honestamente e agir 

dentro dos limites ditados pela honestidade537. 

 

Ressaltam ainda que no budismo encontram-se princípios que fundamentam uma 

relação respeitosa do ser humano com a natureza. Em seus sermões, Buda encareceu o direito 

à vida dos seres vivos não humanos: 

 

Crônicas budistas antigas, que datam do século III a.C. apresentam um sermão no qual 
o filho do Imperador Asoka da Índia afirmou que “os pássaros do ar e os animais têm 
o mesmo direito de viver e se mover em qualquer parte da terra como tu. A terra 

pertence para as pessoas e todos os seres vivos; tu és apenas o guardião dele”. 
Posteriormente, o Rei iniciou um sistema legal que continuou a existir no século XVIII 
fornecendo santuários para animais538. 

 

Por fim, frisam que as religiões dos povos indígenas comungam uma crença na natureza 

espiritual e profunda de sua relação com a Terra. 

Além da religião, Kiss e Shelton destacam como fundamentos do direito ambiental 

internacional a filosofia e a ética. Ao analisarem a evolução dos tratados internacionais, 

observam que inicialmente apresentavam uma visão utilitarista e centrada no ser humano, com 

a proposição de normas que tratavam o meio ambiente apenas como mero recurso útil ao ser 

humano; o foco desses primeiros tratados era apenas a preocupação com poluição, por ser 

prejudicial à saúde humana. 

Nessa linha, mesmo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

ainda reflete essa abordagem utilitária e antropocêntrica, tendo em vista que tenta fundir os 

conceitos de desenvolvimento econômico e proteção ambiental. O Princípio 1º da Declaração 
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do Rio coloca o ser humano no centro da preocupação ambiental, visão ainda corroborada pela 

Declaração Política da Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável539. 

De fato, o conceito de vida sustentável insculpido no Princípio 1º foi amplamente 

reconhecido nas esferas jurídicas nacionais e internacionais, assumindo uma força renovada 

com a Declaração Política da Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável e representou várias 

conquistas na esfera dos direitos humanos, como, por exemplo, o reconhecimento do direito 

humano de ter acesso suficiente a água potável. 

Embora, a Declaração do Rio ainda seja marcadamente antropocêntrica, não se pode 

olvidar que traz em seu Princípio 1º o primado da harmonia com a natureza e pode ser 

considerada um dos fundamentos do princípio da harmonia com a natureza. Neste ponto, é 

oportuno lembrar que também o PNUMA, na 6ª Sessão, em 1978, em Nairóbi, quando tratou 

dos princípios de conduta para a utilização de recursos naturais compartilhados por Estados, 

normatizou a utilização harmoniosa desse recurso. Como se vê, ainda que antropocêntricos e 

utilitários, esses dois documentos já apontam em direção à ética harmonia com a natureza. 

Kiss e Shelton observam que a ideia de equidade e justiça tem lastreado um ambiente 

de proteção para o relacionamento, não só entre pessoas humanas das gerações presentes e 

futuras, mas também entre os seres humanos e os seres vivos não humanos. É justamente do 

fundamento ético da equidade entre espécies, defendido pelos eticistas, que se desdobrou o 

reconhecimento de valor intrínseco à natureza e a necessidade de uma relação não mais 

hierárquica entre os humanos e as outras espécies540. 

Esses valores éticos já eram amplamente compartilhados em 1979, quando foram 

cristalizados na Convenção de Berna sobre Conservação da Vida Selvagem Europeia e o 

Habitat Natural541. Esse foi o primeiro documento a expressar uma base de proteção ambiental 

fundada no reconhecimento do valor intrínseco da natureza, tendo em vista que reconheceu 

expressamente que a flora e a fauna selvagens constituem um patrimônio natural, estético, 

científico, com valor recreativo, econômico e valor intrínseco e que, por isso, precisa ser 

preservado e transmitido para as gerações futuras. 

Com efeito, o texto da Convenção de Berna surgiu como o prenúncio de uma visão que 

busca harmonizar e equilibrar o patrimônio natural, reconhecendo-o como um valor relevante 

para a humanidade; sem, todavia, diminuir o valor intrínseco da natureza. No mesmo sentido, 
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a Convenção sobre a Diversidade Biológica542, de 1992, proclamou que as diversidades 

biológicas e ecológicas têm valor intrínseco. O preâmbulo da Carta Mundial da Natureza543, de 

1982, por sua vez, enunciou que a humanidade faz parte da natureza e a vida depende do 

funcionamento interconectado dos sistemas naturais. 

Os textos desses documentos evidenciam os fundamentos de um movimento ético que 

vem se consolidando desde o início do século XX, com Aldo Leopold, Arne Naess, Rachel 

Carson, Hans Jonas, Thomas Berry e Leonardo Boff, confirmando, assim, o entendimento 

doutrinário de Kiss e Shelton, no sentido de que o direito ambiental internacional está enraizado 

em um movimento ético que reconhece o valor intrínseco da natureza: 

 

O valor intrínseco da biosfera não é rejeitado, mas está integrado com uma 
compreensão de que os humanos fazem parte do universo e não podem existir sem a 
conservação da biosfera e dos ecossistemas, compreendendo-os. Nessa perspectiva, 
todos os componentes do ambiente têm um valor não apenas em seu curto prazo, de 
utilidade para os humanos, como a abordagem exclusivamente utilitarista propõe, mas 

também como seres indispensáveis de um sistema inter-relacionado, que deve ser 
protegido544. 

 

Como se verifica, Kiss e Shelton demonstram os fundamentos religiosos e éticos da 

proteção da natureza e da responsabilidade do ser humano, não só pelas gerações futuras, mas 

também em relação às outras espécies. Mas, além dos fundamentos religiosos e éticos, ainda 

encarecem a visceral ligação do direito ambiental internacional com as “leis da natureza”, tendo 

em vista que nenhum ramo do direito é tão enraizado na biologia, ecologia e física. Isso se 

explica pelo fato de o direito ambiental prever regras de conduta do ser humano em sua relação 

com os seres vivos não humanos e com os ecossistemas, de forma que os legisladores e juristas 

não podem ignorar o conhecimento das ciências naturais na formulação normativa545. 

Outro elemento fundante dos princípios do direito ambiental internacional é a 

preocupação comum da sociedade e dos povos. Toda sociedade tem como elemento coesivo 

um sistema de valores comuns, que reflete na religião, na filosofia, na ideologia e na ética.  

Princípios como a dignidade da pessoa humana surgiram como fruto de um valor compartilhado 

por vários povos. É justamente essa preocupação comum de uma sociedade que lastreia os 
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sistemas jurídicos. Nesse sentido, Kiss e Shelton registram que cada vez mais Constituições ao 

redor do mundo proclamam a obrigação do Estado prevenir e combater a poluição, a erosão, a 

desertificação, e asseguram o direito humano ao meio ambiente equilibrado. O reconhecimento 

de que a biosfera é um lugar ímpar e especial no Universo, no sentido de propiciar a emergência 

da vida, é comungado por vários povos e corrobora para colocar a sua proteção como uma das 

primeiras preocupações da humanidade546. 

Como se vê, as normas principiológicas, e mesmo as regras na esfera do direito 

ambiental internacional, têm suas raízes em crenças religiosas, na ética, nas ciências e nas 

preocupações comuns compartilhadas por sociedades, povos e pela própria humanidade. 

Seguindo essa mesma linha, Bosselmann observa que os princípios do direito ambiental 

internacional quase nunca emergem de um vácuo ético, de modo que seu enraizamento moral 

não pode ser ignorado. Se a dimensão moral de um princípio ambiental ressoa com sua 

dimensão jurídica, esse princípio deve ter sua dimensão jurídica reconhecida547. Esse 

entendimento de Bosselmann está de acordo com o pensamento de Dworkin, no sentido de que 

na raiz de um princípio jurídico há referência à justiça, à equidade e outras formas de 

moralidade, e assim, para que os ideais venham a ser considerados princípios jurídicos, 

precisam apresentar requisitos de moralidade548. 

Nicholas de Sadeleer, por sua vez, pontua que os princípios mais relevantes do direito 

ambiental internacional foram criados mais pelas declarações ousadas de soft law do que por 

decisões de tribunais ou tratados. Também comunga o entendimento de que os princípios 

morais possuem potencial para criar leis, especialmente leis ambientais549. 

Nicholas de Sadeleer distingue os princípios gerais do direito, que considera típicos da 

modernidade, do conjunto de novos princípios ambientais, que reputa mais adequados para 

adaptar as formas mutáveis e mais complexas que caracterizam o direito ambiental 

contemporâneo. Para Sadeleer, o direito pós-moderno é caracterizado por um contexto de 

surgimento de novas culturas jurídicas, e a legislação ambiental tem sofrido o influxo dessas 

mudanças mais do que outras áreas jurídicas, pois essas mudanças deslocam o direito ambiental 

do eixo da influência direta da dogmática moderna para uma nova visão de mundo550. 
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Para Sadeleer, é necessário fazer uma distinção entre os princípios gerais do direito, que 

podem ser extraídos por meio de indução e generalização de regras convencionais e 

costumeiras, como soberania e autodeterminação dos povos, dos princípios gerais do direito 

que exsurgem em novos campos das relações internacionais, como clima e meio ambiente, nos 

quais os problemas precisam ser resolvidos sem os corrimões dos precedentes internacionais 

consolidados na modernidade. 

Sadeleer pontua que, mesmo diante da existência de uma grande quantidade de 

instrumentos expressos na forma de declarações de princípios na área do direito ambiental 

internacional, ainda não existe um instrumento internacional vinculativo de abrangência global 

estabelecendo os princípios gerais do direito ambiental internacional. Observa que a doutrina 

tem se esforçado na identificação, elaboração e desenvolvimento de vários princípios gerais do 

direito ambiental internacional. Esses princípios têm sido deduzidos de várias fontes, que vão 

de soft law, como as Declarações do Rio e de Estocolmo, a decisões arbitrais, decisões judiciais 

da Corte Internacional de Justiça, sendo que alguns apenas refletem a aplicação do direito 

internacional aos problemas ambientais e outros são específicos, como, por exemplo, a 

obrigação de não causar danos ambientais. Todavia, existem princípios no âmbito do direito 

ambiental internacional que são reconhecidos e catalogados por uma “taxonomia informal dos 

princípios ambientais internacionais desenvolvidos por acadêmicos” que, por não estar 

fundamentados “em práticas significativas por meio de uso repetitivo em um contexto jurídico 

internacional não podem dar origem a um recurso legal” na Corte Internacional de Justiça551. 

Na sequência, Sadeleer expõe sua visão sobre as características da chamada pós-

modernidade jurídica, para delinear o significado dos princípios gerais do direito ambiental 

internacional nesse novo paradigma jurídico emergente. Sadeleer aponta como características 

da pós-modernidade na esfera jurídica os seguintes fenômenos: a) a dispersão do poder 

legiferante; b) a fragmentação da lei; c) a aceleração do tempo; d) o declínio da autoridade do 

Estado; e) a dependência crescente das esferas extrajudiciais; f) o enfraquecimento das próprias 

premissas do direito moderno552. 

O autor trata de cada uma dessas mudanças, destacando sua ocorrência no âmbito do 

direito ambiental, tendo em vista que está posicionado em uma zona de intersecção entre as 

instituições da modernidade jurídica e as mudanças trazidas pela pós-modernidade. 
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Diferentemente do direito moderno, que é estruturado em normas gerais e abstratas, 

desprovidas de objetivos precisos, as leis ambientais são norteadas por objetivos concretos, 

tendo em vista que a maioria dos acordos ambientais internacionais e códigos ambientais 

nacionais são caracterizados não apenas pela proclamação de objetivos legais, mas também pela 

incorporação de princípios com escopo preciso, como, por exemplo, os princípios da precaução, 

do poluidor-pagador e da sustentabilidade. 

Dessa forma, ao comparar o direito ambiental com outras disciplinas jurídicas, verifica-

se que a lei ambiental é orientada para objetivos específicos, enunciados em vários princípios, 

que são muito diferentes dos princípios gerais do direito próprios da modernidade, tendo e m 

vista que os princípios do direito ambiental decorrem em grande parte das declarações. 

Neste ponto, constata-se que, diferentemente de Esser, para quem os princípios jurídicos 

se formam a partir da adesão dos tribunais aos princípios éticos, Sadeleer considera 

desnecessária a intervenção judicial para a criação de princípios jurídicos como fontes do direito 

ambiental internacional. 

Para Sadeleer, os princípios do direito ambiental internacional estabelecem balizas para 

a atuação das autoridades, principalmente dos legisladores. Dessa forma, conferem maior 

coerência, estabilidade e equilíbrio na avaliação de interesses conflitantes, tendo em vista que 

possuem as funções de ativação, orientação e interpretação, além de fornecerem critérios para 

ponderação de interesses. Assim como Dworkin, Sadeleer atribui, aos princípios morais, 

potencial para a criação de normas no âmbito do direito ambiental553. 

Kiss e Shelton, ao tratarem das fontes do direito ambiental internacional, também 

destacam que o uso de soft law é majoritário nessa seara. Explicam que formalmente a soft law 

não é vinculativa e tão somente expressa um compromisso, como, por exemplo, as Declarações 

do Rio e de Estocolmo, mas justamente por isso surtem um efeito mais impactante no âmbito 

do direito internacional ambiental, pois a maioria dos Estados-partes teriam receio de aderir à 

normas vinculativas com efeitos sancionatórios, assim se sentem mais encorajados a se 

engajarem à soft law. 

Como já mencionado, o direito internacional tem suas fontes previstas no artigo 38 do 

Estatuto da Corte Permanente Internacional de Justiça (CPJI, transformada em CIJ), de 1920, 

que estatui como condição, para o caráter vinculativo dos instrumentos normativos, a 

observância estrita do procedimento ali previsto, de modo que são vinculativos apenas: a) 

convenções internacionais especializadas em tratados; b) costume internacional como evidência 
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de uma prática geral aceita como lei; c) princípios gerais do direito reconhecidos por nações 

civilizadas. 

Como fontes subsidiárias, estão as decisões judiciais internacionais e a doutrina. 

Entretanto, Kiss e Shelton asseveram que essa enumeração já não mais corresponde à prática 

internacional hodiernamente, tendo em vista que não abrange os textos que, apesar de não 

veiculados em tratados, são adotados por organizações internacionais e cuja contribuição para 

o direito internacional ambiental tem sido muito relevante. 

Para Kiss e Shelton, os Estados têm preferido as fontes não convencionais, uma vez que, 

devido ao seu caráter não formalmente vinculante, são mais vantajosas para os Estados- partes. 

As negociações desses instrumentos não vinculativos são mais céleres e, além disso, seus textos 

prescindem de ratificação interna. Dessa forma, os Estados se sentem mais estimulados a adotar 

normas e objetivos não vinculativos. Outra vantagem é que a elaboração de instrumentos não 

vinculativos permite a participação de instituições internacionais e de atores não estatais no 

processo de criação de normas ambientais. Citam como exemplos a Carta Mundial da Natureza 

e a Convenção de Bonn de 1979 sobre Conservação de Espécies Migratórias de Animais 

Selvagens. 

Ainda dentro do espectro das fontes não convencionais, destacam as resoluções e 

decisões de organizações internacionais que, em regra, não têm força juridicamente vinculativa, 

sendo que apenas três organizações internacionais apresentam poder para emitir normas 

vinculativas: a) Conselho de Segurança da ONU; b) Organização para a Cooperação Econômica 

e Desenvolvimento (OCDE); c) União Europeia554. 

A maioria das organizações internacionais, desde seu surgimento, ainda no século XIX, 

tem adotado resoluções não vinculativas aos Estados membros. Esse procedimento de usar 

instrumentos não vinculativos é extremamente usual no direito ambiental internacional. As 

recomendações e declarações de princípios em conferências, como, por exemplo, a Declaração 

de Estocolmo, ou reuniões das Nações Unidas, como a de Vancouver, em 1976, de Nairóbi, em 

1978, foram decisivas para a construção de normas de direito ambiental internacional tendo em 

vista que reverberaram nos ordenamentos jurídicos das nações e desencadearam sensível 

progresso na legislação interna de normas protetivas. 

Muitas resoluções tiveram a adesão dos Estados-partes por consenso e resultaram na 

adoção de práticas, de modo que, na realidade, são fontes do direito ambiental internacional 

reconhecidas pela comunidade jurídica internacional. Ainda que não estejam previstas no artigo 
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38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, não se pode ignorar o papel relevante dessas 

resoluções como técnica para a criação de normas protetivas do meio ambiente555. 

Outrossim, não se pode olvidar que as recomendações diretivas que tratam da proteção 

do meio ambiente têm demonstrado um papel fundamental nas atividades da maioria das 

organizações intergovernamentais para o desenvolvimento do direito ambiental. Já as 

declarações de princípios diferem das recomendações diretivas, tendo em vista que não visam 

a uma ação específica a ser realizada, mas são corretivas de diretrizes para os Estados, como 

destacam Kiss e Shelton: 

 

Outra função dos princípios é estabelecer um consenso social fundamental sobre o 
fundamento lógico para um conjunto de leis. A este respeito, princípios servem aos 

objetivos fundamentais de qualquer sistema legal, que deve reconhecer e formular a 
emergência de novos valores sociais reconhecidos como essenciais dentro da 
sociedade. Em nível internacional, isso pode ser alcançado por meio de declarações 
adotadas e proclamadas por organizações globais ou conferências internacionais. 
Princípios são amplamente utilizados em legislação ambiental, talvez mais do que em 
qualquer outro domínio do direito internacional. Todos os principais textos de soft law 

contêm princípios556. 

 

Frisam ainda que, no âmbito do direito ambiental, o conceito de princípios e seu valor 

variam nos sistemas jurídicos de cada Estado. Os princípios podem assumir uma feição 

descritiva e indicar as características principais das instituições jurídicas, designando normas 

jurídicas fundamentais ou preencher lacunas no direito positivo. Os princípios podem ser 

fundamentais, como, por exemplo, os princípios da igualdade e da segurança jurídica, ou ainda 

podem ser apenas técnicos, como o princípio da proporcionalidade. Chamam atenção para o 

fato de que os princípios “podem aparecer nas Constituições e leis básicas, como na tradição 

jurídica fundamental ou podem ser de construção”557. 

Como se depreende da doutrina de Kiss e Shelton e de Sadeleer, as resoluções, embora 

não vinculativas, possuem forte potencial criativo de normas protetivas no âmbito do direito 

ambiental internacional, justamente por apresentarem-se mais maleáveis aos Estados-partes. 

Então, partindo das lições de Kiss e Shelton e de Sadeleer de que as resoluções têm 

emergido como fontes criativas naturais do direito ambiental internacional e interno, passa-se 

no subtópico a seguir ao exame das Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre 

Harmonia com a Natureza. 
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6.4.1.1 Resoluções da Assembleia Geral da ONU sobre harmonia com a natureza 

 

1) Primeira Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/64/196, de 21 dez. 2009)558 

 

A Primeira Resolução foi destinada aos Estados-membros, às organizações relevantes 

das Nações Unidas e às organizações internacionais, regionais e sub-regionais, e apresentou o 

seguinte conteúdo: a) conclamou os destinatários a refletirem sobre a importância da promoção 

de ações adequadas à vida em harmonia com a natureza e a expressarem para o secretário geral 

suas opiniões, experiências e propostas sobre isso; b) motivou os destinatários a fazerem uso 

do Dia Internacional da Mãe Terra, no sentido de promoverem atividades e trocarem opiniões 

e pontos de vista sobre as condições, experiências e princípios para uma vida em harmonia com 

a natureza; c) solicitou ao secretário geral que apresentasse, na sexagésima quinta sessão, um 

relatório sobre o tema, levando em consideração as opiniões e comentários recebidos sobre a 

presente Resolução. 

Como se percebe, a Primeira Resolução inaugura um movimento de caráter educativo, 

um convite à reflexão, e abre espaço para uma discussão sobre as experiências dos destinatários, 

para que expressem o que compreendem por uma vida harmônica com a natureza. Esses relatos 

foram sistematizados pelo secretário geral. 

 

2) Segunda Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/65/164, de 20 dez. 2010)559 

 

Essa Resolução inaugurou a prática dos diálogos interativos, tendo em vista que 

solicitou ao secretário geral que convocasse, na sexagésima quinta sessão da Assembleia Geral, 

um diálogo interativo, a ser realizado em duas reuniões plenárias, durante a comemoração do 

Dia Internacional da Mãe Terra, em 20 de abril de 2011, com a participação dos Estados-

membros, organizações das Nações Unidas, especialistas independentes e outras partes 

interessadas. Essas reuniões tiveram como objetivo a contribuição e apoio aos esforços das 

Nações Unidas para a realização da Conferência das Nações sobre Desenvolvimento 

Sustentável, realizada no Brasil, em 2012. Estabeleceu os seguintes tópicos como objetivo de 

trabalho: a) maneiras de promover uma abordagem holística para o desenvolvimento 

                                                 
558 Disponível em: http://undocs.org/A/RES/64/196. Acesso em: 29 abr. 2021. 
559 Disponível em: http://undocs.org/A/RES/65/164. Acesso em: 30 abr.2021. 
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sustentável em harmonia com a natureza; b) compartilhar experiências nacionais em critérios e 

indicadores para medir o desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. 

Esta Segunda Resolução ressaltou a necessidade de pensar formas de desenvolvimento 

sustentável em harmonia com a natureza. Do ponto de vista formal, abriu lugar para o relato 

das experiências dos participantes e ampliou o círculo de diálogo. Foi justamente a partir desses 

relatos trazidos por vários povos sobre sua relação ancestral com a natureza que as resoluções 

seguintes expressaram o conteúdo ético da harmonia com a natureza de diversas nações e povos. 

 

3) Terceira Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/66/204, de 22 dez. 2011)560 

 

Esta Resolução avançou no sentido de solicitar ações concretas do secretário geral para: 

a) hospedar o segundo diálogo interativo da Assembleia Geral sobre harmonia com a natureza 

para comemorar o Dia Internacional da Mãe Terra; b) emitir o Terceiro Relatório do secretário 

geral sobre harmonia com a natureza; c) fortalecer o desenvolvimento do site “Harmonia com 

a Natureza” a tempo para a Conferência Rio+20; d) incentivar todos os países e os órgãos 

relevantes do sistema das Nações Unidas a desenvolverem e fortalecerem a qualidade e a 

quantidade de dados estatísticos básicos sobre os três pilares do desenvolvimento sustentável; 

e) convidar as entidades relevantes do sistema das Nações Unidas para trabalhar com outros 

atores relevantes, incluindo organizações não governamentais, especialistas e comunidade 

acadêmica, conforme o caso, tanto para identificar novas formas e meios para superar as 

limitações do produto interno bruto, no que diz respeito ao desenvolvimento, e medir melhor a 

degradação ambiental resultante da atividade humana. 

Esta Resolução apresenta um caráter mais operacional para mobilização de dados, 

implantação na web do sítio Harmony with Nature, organização do espaço para os futuros 

diálogos interativos e também preparação para a Rio+20. 

 

4) Quarta Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza sobre Harmonia com a Natureza (A/RES/67/214, de 21 dez. 2012)561 

 

Destacou a relevância da primeira Conferência Mundial dos Povos sobre Mudança 

Climática e dos Direitos da Mãe Terra, organizado pelo Estado Plurinacional da Bolívia em 

                                                 
560 Disponível em: http://undocs.org/A/RES/66/204. Acesso em: 30 abr.2021. 
561 Disponível em: http://undocs.org/A/RES/67/214. Acesso em: 05 mai. 2021. 
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Cochabamba, de 20 a 22 de abril de 2010, e o documento final da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado no Rio de Janeiro, Brasil, de 20 a 22 de 

junho de 2012, intitulado “O futuro que queremos”. 

Expressou a preocupação com a degradação ambiental documentada nos levantamentos, 

o aumento da frequência e gravidade dos desastres naturais e o impacto negativo sobre a 

natureza resultante da atividade humana. Reconheceu a necessidade de fortalecer o 

conhecimento científico sobre os efeitos das atividades humanas nos ecossistemas da Terra, a 

fim de promover e garantir um ambiente equitativo, equilibrado e sustentável no 

relacionamento com a Terra. 

Aqui já chama atenção a preocupação em buscar equidade, equilíbrio e sustentabilidade 

no relacionamento com a Terra. É digno de nota o uso da palavra relacionamento como um 

indicativo de consideração moral da natureza. 

O documento também reconheceu a relevância da cultura ancestral para estabelecer um 

relacionamento harmonioso com a Terra, ressaltando que muitas civilizações antigas e culturas 

indígenas têm uma rica história de compreensão da conexão simbiótica entre os seres humanos 

e natureza, que promove um relacionamento mutuamente benéfico. 

Reconheceu ainda a importância do trabalho que tem sido realizado pela sociedade civil, 

a academia e os cientistas, para chamar atenção sobre o enfraquecimento da vida na Terra, bem 

assim o trabalho dessas pessoas criando modelos mais sustentáveis de produção e consumo. 

Expressou ainda o entendimento de que o desenvolvimento sustentável é um conceito 

holístico que exige o fortalecimento dos vínculos interdisciplinares nos diferentes ramos do 

conhecimento. 

 

5) Quinta Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/68/216, de 04 dez. 2013)562 

 

A Quinta Resolução solicitou do secretário geral as seguintes medidas concretas: a) 

organização do quarto diálogo interativo da Assembleia Geral sobre harmonia com a natureza 

para comemorar o Dia Internacional da Mãe Terra; b) convite aos Estados membros para 

refletirem sobre os estudos e relatórios existentes sobre harmonia com a natureza, incluindo o 

acompanhamento das discussões nos diálogos interativos da Assembleia Geral, como o 

                                                 
562 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/216. Acesso em: 04 mai. 

2021. 
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realizado em 22 de abril de 2013 sobre diferentes abordagens econômicas, no contexto do 

desenvolvimento sustentável, a fim de aprofundar os fundamentos éticos das relações da 

humanidade com a Terra e promover novos estudos sobre o tema; c) incentivar a consideração 

adequada da questão da harmonia com a natureza na elaboração da agenda de desenvolvimento 

pós-2015. 

Como se percebe, nesta Resolução tocou-se na necessidade de compreensão dos 

fundamentos éticos na relação do ser humano com a Terra. Aqui já emerge a noção de que o 

alcance do desenvolvimento sustentável passa necessariamente pela revisão da nossa ontologia 

e da ética. 

 

6) Sexta Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/69/224, de 19 dez. 2014)563 

 

Seguiu encarecendo a necessidade de consideração de mais estudos e relatórios para 

promover uma base mais ética da relação entre a humanidade e a Terra. 

Incentivou a construção de uma rede de conhecimento que facilite o apoio e o 

reconhecimento da interconexão fundamental entre a humanidade e a natureza. Citou as 

culturas indígenas como uma referência na promoção da harmonia com a Terra. 

 

7) Sétima Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/70/208, de 22 dez. 2015)564 

 

A Sétima Resolução convidou para o primeiro diálogo virtual, em 2016, especialistas 

em Jurisprudência da Terra de todo o mundo, bem assim aqueles que já haviam participado dos 

diálogos interativos da Assembleia Geral. O objetivo específico desse diálogo virtual foi 

inspirar cidadãos e sociedades para refletirem sobre a forma como têm interagido com o mundo 

natural e, assim, iniciar um trabalho de educação para implementar os objetivos de 

desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. A partir dessa Resolução, a ONU 

começou a divulgar a contribuição dos países que estão reconhecendo os direitos da natureza, 

como um dos aspectos da promoção do desenvolvimento sustentável. 

                                                 
563 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/224. Acesso em: 04 mai. 

2021. 
564 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/208. Acesso em: 05 mai. 
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8) Oitava Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/71/232, de 21 dez. 2016)565 

 

Propôs uma reflexão sobre o conteúdo do documento final da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado no Rio de Janeiro, Brasil, em 20 a 22 de 

junho de 2012, intitulado “O futuro que queremos”. 

Reafirmou a importância da Resolução 70/1 de 25 de setembro de 2015, intitulada 

“Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, na qual 

foi adotado um conjunto de objetivos universais para atingir as metas de desenvolvimento 

sustentável. Reiterou a necessidade do compromisso dos Estados-partes em trabalhar para a 

implementação da Agenda até 2030. Encareceu que o reconhecimento da necessidade de 

erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 

apresenta-se como um grande desafio global, pois é um requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável. Reafirmou o compromisso de alcançar o desenvolvimento 

sustentável em suas três dimensões, econômica, social e ambiental. 

Conclamou os Estados-partes a reconhecerem que o planeta Terra e seus ecossistemas 

são nossa casa e que a forma de se referir à Terra como “Mãe Terra” é comum em vários países 

e regiões. Frisou a contribuição dos países que já reconheceram os direitos da natureza no 

contexto da promoção do desenvolvimento sustentável. Manifestou a convicção de que, para 

alcançar um equilíbrio justo entre as necessidades econômicas, sociais e ambientais de gerações 

presentes e futuras, é necessário promover a harmonia com a natureza. (grifos nossos) 

A Resolução destacou ainda a relevância das ciências do sistema Terra para a promoção 

de uma abordagem holística apta a alcançar desenvolvimento em harmonia com a natureza. 

 

9) Nona Resolução da Assembleia Geral da ONU sobre Harmonia com a Natureza 

(A/RES/72/223, de 20 dez. 2017)566 

 

Enfatizou o trabalho de alguns países que já colocam em discussão a possibilidade de 

considerar uma declaração sobre a proteção da natureza. 

                                                 
565 Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/232. Acesso em: 05 mai. 

2021. 
566 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/223. Acesso em: 05 mai. 

2021. 



244 

 

Esta Resolução deu especial importância à educação no contexto da promoção do 

desenvolvimento sustentável e do incentivo a uma abordagem holística para a ampliação da 

consciência pública sobre o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões. Destacou o 

surgimento de atividades educacionais formais e informais sobre os direitos da natureza nos 

espaços públicos e privados de alguns países. 

Ressaltou a relevância do trabalho dos especialistas da Rede de Conhecimento 

Harmonia com a Natureza no apoio às Nações Unidas para levar às pessoas em todos os lugares 

as informações relevantes para a formação de uma consciência ampliada da importância do 

desenvolvimento sustentável e da adoção de um modo de viver em harmonia com natureza, 

consoante a meta 12.8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

10) Décima Resolução da Assembleia Geral da ONU sobre Harmonia com a Natureza 

(A/RES/73/235, de 20 dez. 2018)567 

 

Reafirmou o diálogo interativo sobre viver em harmonia com a natureza, realizado por 

ocasião da décima terceira reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, realizada em Cancún, México, de 4 a 17 de dezembro de 2016. Observou os 

progressos da primeira década, desde a Constituição do Equador em Montecristi em 2008, que 

inaugurou a inclusão em texto constitucional dos direitos da natureza. 

 

11) Décima Primeira Resolução da Assembleia Geral da ONU sobre Harmonia com a 

Natureza (A/RES/74/224, de 19 dez. 2019)568 

 

Incentivou os especialistas da Rede de Conhecimento Harmonia com a Natureza a 

realizarem um estudo sobre a evolução, na última década, das iniciativas regionais, locais e 

nacionais sobre a proteção da Mãe Terra. 

Reconheceu a necessidade de proteger e conservar os ecossistemas para evitar práticas 

nocivas contra animais, plantas, microrganismos e ambientes inanimados, o que contribui para 

a coexistência da humanidade em harmonia com a natureza. 

                                                 
567 Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/235. Acesso em: 05 mai. 

2021. 
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Como se verifica, a expressão “harmonia com a natureza” prevista no Princípio 1º da 

Declaração do Rio foi progressivamente ganhando uma outra significação nos textos das 

Resoluções da Assembleia Geral da ONU sobre harmonia com a natureza e nos respectivos 

relatórios produzidos no âmbito dos diálogos interativos propostos ao Secretário-geral pelas 

aludidas Resoluções. 

No contexto do Princípio 1º da Declaração do Rio, a harmonia com a natureza estava 

inserida em um enunciado normativo de inspiração ainda antropocêntrica. Todavia, ao longo 

da evolução dos diálogos interativos travados com pessoas da sociedade civil, do mundo 

acadêmico, de representantes de nações e povos de todo mundo, a harmonia com a natureza foi 

ganhando as cores e o tônus dos relatos morais compartilhados pelos povos das várias culturas 

da Terra. Os diálogos interativos, acima mencionados, desvelaram a harmonia com a natureza 

como uma dimensão da moralidade planetária comungada por vários povos e nações da Terra 

há milhares de anos. Uma harmonia baseada em um novo paradigma epistemológico de 

valorização do conhecimento holístico e interdisciplinar e, sobretudo, fundada em uma nova 

ética, que se deslocou do antropocentrismo para o reconhecimento do valor intrínseco da 

natureza. 

Assim, o princípio da harmonia com a natureza previsto no Princípio 1º  da Declaração 

do Rio passou por uma evolução valorativa, ganhando uma significação ecocêntrica, na qual 

ressoa  a moralidade ecológica presente na consciência pública internacional, cuja catalisação 

foi feita de forma metodológica e democrática pelos diálogos interativos da Organização das 

Nações Unidas, que abriram uma ágora planetária para a oitiva de todos os povos, incluindo os 

povos originários, a sabedoria ancestral mesoamericana e oriental, cientistas, professores e 

estudiosos da ética, do direito e das ciências do sistema Terra. 

Dessa forma, a expressão harmonia com a natureza constante das Resoluções 

supracitadas não é apenas uma epígrafe escolhida aleatoriamente, mas representa o próprio 

conteúdo material dos relatórios, que foram produzidos no período de 2010 a 2019  como uma 

expressão genuína de um consenso planetário de vários povos e culturas sobre a necessidade de 

erigir um princípio harmonizador do relacionamento do ser humano com a natureza, a partir de 

um novo paradigma não dualista e não cartesiano, mas pautado pelo respeito ao impulso para a 

vida e o florescimento, que é compartilhado por todos os seres vivos e entes orgânicos.   

As razões para se reconhecer esse princípio são semelhantes àquelas evocadas por  

Vattel, quando tratou da jusfundamentalidade da boa-fé objetiva na execução dos tratados para 

a manutenção da ordem internacional: “Tudo o que é para a salvação comum dos povos, para a 
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tranquilidade e salvação da humanidade deve ser inviolável, é uma coisa sagrada entre as 

nações”569. 

De fato, a boa-fé objetiva pode ser considerada o princípio relacional fundante da 

confiança nas relações entre os seres humanos e entre as nações. Evidentemente, sua 

inobservância implicaria o colapso de toda ordem jurídica, nacional e internacional. Sem a boa-

fé objetiva não haveria qualquer possibilidade para as relações afetivas, econômicas e jurídicas 

entre os seres humanos, e por isso é considerado um princípio geral do direito dotado de 

jusfundamentalidade. Entretanto, é necessário avançar, não se pode ignorar a necessidade de 

normatização do relacionamento dos seres humanos com os seres não humanos, com as plantas, 

os animais e os ecossistemas. A humanidade compartilha a biosfera com os seres vivos não 

humanos, logo é um imperativo entender e considerar as leis naturais que regem essa rede viva 

de relações, orgânicas e sistêmicas, que também são jurídicas e, de conseguinte, devem se 

pautar nos valores da coerência e do respeito para com os seres não humanos e os ecossistemas.  

Assim, como as relações entre humanos, desde o direito romano, são regidas pelo 

princípio da confiança, consubstanciado no primado da boa-fé objetiva, a relação do ser humano 

com a natureza também deve ser regida pela confiança, pela coerência e equilíbrio, que 

emergem do princípio da harmonia com a natureza. 

Da mesma forma que se fundou, a partir da razão abstrata, o princípio da boa-fé objetiva 

para criar um ambiente seguro para o desenvolvimento das relações humanas, frutificação das 

instituições nacionais e internacionais, é chegado o momento de se reconhecer a existência de 

um princípio pré-juridico, equivalente a boa-fé objetiva, para nortear as relações dos seres 

humanos com os seres não humanos e os ecossistemas. Esse princípio é a própria harmonia 

com a natureza enunciada nas Resoluções das Nações Unidas anteriormente analisadas. 

O princípio da harmonia com a natureza emerge como um equivalente da boa-fé 

objetiva, para regrar as relações dos seres humanos para além da dimensão simbólica criada 

pela linguagem humana. Toda relação humana que tocar o mundo da biosfera tem de ser 

orientada pela harmonia com a natureza e seus consectários. 

A harmonia com a natureza é um valor ético presente em todos os povos e nas leis 

naturais, no suceder das estações, nos ciclos das águas, na fotossíntese, na formação das chuvas, 

na reprodução das células. Trata-se de um princípio natural, mas não no sentido de direito 

                                                 
569 No original: “Toute chose donc, qui, pour le salut commun des Peuples, pour la tranquillité & le salut du Genre 

humain, doit être inviolable, est une chose sacrée entre les Nations.” (VATTEL, Emer de. Le droit des gens. 
Liv. II, Chap. XV, § 218, p. 385. 1758. Disponível em: https://archive.org/details/LEDROITDESGENS/LE-

DROIT-DES-GENS/page/n383/mode/2up. Acesso em: 26 mai. 2021. Nossa tradução). 
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natural criado pelo ser humano como fruto da razão abstrata; é natural porque está presente nos 

processos neguentrópicos da biosfera.  

A harmonia com a natureza não é um princípio criado, mas apenas reconhecido pelo ser 

humano, pela linguagem humana. Nessa linha, o Princípio 1º da Declaração do Rio, a Carta da 

Terra, e as Resoluções da Assembleia Geral da ONU sobre Harmonia com a Natureza não o 

constituíram, mas apenas criaram o espaço para que o princípio da harmonia com a natureza 

emergisse na linguagem humana em uma ágora internacional. Assim, apesar de adotar o 

entendimento de Kiss e Shelton e de Sadeleer, no sentido de que as Resoluções, mesmo não 

vinculativas, possuem potencial criativo de normas protetivas no direito ambiental 

internacional, sustenta-se nesta investigação que esse processo criativo não se aplica ao 

princípio da harmonia com a natureza. De fato, o processo dinamogênico do princípio jurídico 

da harmonia com a natureza é semelhante ao processo de emergência da boa-fé objetiva no 

direito das gentes, desde a antiguidade romana, como um princípio pré-jurídico, portanto 

incriado e apenas reconhecido como uma necessidade lógica e, dessa forma, dotado de 

inderrogabilidade e jusfundamentalidade.      

Assim, a harmonia com a natureza apresenta a envergadura e a força de um princípio 

geral do direito, que ressoa não só na seara do direito ambiental, mas também em todos os 

outros ramos do direito que de alguma forma interfiram na biosfera. Considerando ainda os 

escólios de Verdross e de Esser, no sentido de que os princípios gerais do direito não estão 

necessariamente escritos nos textos dos tratados, uma vez que podem decorrer da própria 

consciência de justiça dos povos, pode-se afirmar, com segurança, que a harmonia com a 

natureza emerge no direito ambiental internacional como um princípio relacional, que 

resguarda a confiança, a coerência e o equilíbrio  nas relações das pessoas humanas com os 

seres não humanos, bem assim os entes orgânicos holísticos. 

Mas qual seria a natureza desse princípio do direito ambiental internacional e qual a sua 

força normativa? Seria um princípio de cogente? 

Quanto ao grau de normatividade das normas no direito internacional, Kolb ensina que 

se trata de determinar “em que medida e de que forma o conteúdo de uma norma obrigatória 

influencia o processo de sua interpretação”570. Às vezes, a normatividade pode estar relacionada 

a um padrão que determina a aplicabilidade direta da norma pelo operador legal. Não obstante, 

                                                 
570 KOLB, Robert. Partie I. Les principes généraux: la place des principes généraux dans l’ordre juridique . In: 

KOLB, Robert. La bonne foi en droit international public: contribution à l’étude des principes généraux de droit. 
Genève: Graduate Institute Publications, 2000. Disponível em: http://books.openedition.org/iheid/2263. Acesso 

em: 05 mai. 2021, p. 164. 
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existem conceitos jurídicos que são prescritivos devido a sua riqueza substancial. Segundo 

Kolb, é nesse último sentido que o princípio da boa-fé, por exemplo, tem forte poder normativo 

na seara do direito internacional. 

Kolb relata que para alguns autores, como C. Tomuschat, a boa-fé objetiva é um dos 

princípios gerais do direito mais normativo, pois essa normatividade decorre de sua natureza 

axiomática. Com efeito, a boa-fé objetiva no âmbito do direito internacional é um princípio de 

natureza fundamental, pois se trata de um axioma, ou seja, de um pré-requisito necessário para 

a vida em sociedade. Sem o princípio da boa-fé objetiva, todas as relações jurídicas, de direito 

interno e internacional, entrariam em colapso, o que, por si só, já é suficiente para lhe conferir 

um caráter fortemente imperativo571. 

Ao investigar, se a boa-fé objetiva seria ou não um princípio de jus cogens, Kolb explica 

que o conceito de jus cogens está relacionado à existência de uma ordem jurídica internacional 

que não pode ser confundida com a ordem jurídica interna, tendo em vista que esta limita o 

campo de incidência das decisões judiciais e administrativas estrangeiras. Já “a ordem pública 

internacional, tal como entendida pela grande maioria dos autores, refere-se a um conjunto de 

normas que expressam os valores fundamentais do ordenamento jurídico internacional e mesmo 

da comunidade internacional”572. Assim, as normas de ordem pública internacional que não 

podem ser derrogadas pelos sujeitos do direito internacional (Estados) compõem o que se 

chama jus cogens, diferentemente das chamadas normas dispositivas, que são derrogáveis. 

Nessa linha, há uma visão prevalente, no sentido de que o princípio geral da boa-fé 

objetiva, tido como um princípio fundamental e axiomático, compõe o jus cogens, pois está na 

própria base constitucional das sociedades. Entretanto, Kolb ainda aprofunda mais a explicação 

sobre a normatividade do princípio da boa-fé objetiva, explicando que alguns princípios gerais 

do direito são caracterizados por uma inderrogabilidade lógica, que não decorre da simples 

convenção entre os Estados-partes, mas da própria natureza das coisas, ou da razão, e são 

chamados de princípios axiomáticos. Esses princípios são dotados de uma natureza vinculativa 

e inderrogável, que é pré-jurídica. Assim, não teria como o jus cogens proibir o que já é 

impossível sob as leis da razão, da natureza das coisas e da lógica. O chamado jus cogens tem 

sua incidência sobre situações em que a derrogabilidade é possível, mas interditada por valores 

convencionados como de ordem pública. Já a boa-fé objetiva é um princípio cuja 

                                                 
571 KOLB, Robert. Partie I. Les principes généraux: la place des principes généraux dans l’ordre juridique . In: 

KOLB, Robert. La bonne foi en droit international public: contribution à l’étude des principes généraux de droit. 
Genève: Graduate Institute Publications, 2000. Disponível em: http://books.openedition.org/iheid/2263. Acesso 
em: 05 mai. 2021, p. 169. 

572 Ibid., p. 178. 
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inderrogabilidade decorre da própria razão e não das convenções573, portanto é preexistente ao 

próprio conceito de jus cogens.  

Kolb cita a lição de G. Schwarzenberger, em seu curso geral realizado em Haia em 1955, 

no sentido de que o princípio da boa-fé é “um princípio fundamental que só pode ser erradicado 

do direito internacional ao preço da destruição do próprio direito internacional, é uma parte 

necessária da ordem pública internacional”574. 

Igualmente ao princípio da boa-fé objetiva, o princípio da harmonia com a natureza 

também apresenta essa inderrogabilidade pré-jurídica, que advém da natureza das coisas, ou 

seja, das leis naturais da física, da termodinâmica, da biologia, da ecologia, da química, cuja 

violação sistemática, ao longo dos últimos séculos, está levando a vida no Planeta ao colapso. 

Se a supressão do princípio geral do direito da boa-fé objetiva, nas relações jurídicas 

internacionais, pode colapsar as instituições e levar as sociedades para um estado de anomia; a 

inobservância do princípio geral do direito ambiental inernacional da harmonia com a natureza 

colapsará a biosfera, que sustenta todas as instituições sociais e jurídicas criadas pelo ser 

humano, tendo em vista que a própria emergência da vida sucumbirá diante da crescente 

entropia causada pela inobservância desse princípio pré-jurídico, que decorre das grandes leis 

do sistema Terra. 

Dessa forma, a harmonia com a natureza, assim como a boa-fé objetiva, é um princípio 

geral do direito dotado de inderrogabilidade e imperatividade pré-jurídicas. Enquanto a boa-fé 

objetiva é um princípio relacional que opera na sociosfera para regrar as relações entre os seres 

humanos, entre as pessoas jurídicas criadas pelos humanos, como realidades técnicas, bem 

como para nortear os sujeitos do direito internacional na construção da almejada paz pérpétua 

de Immanuel Kant575, o princípio da harmonia com a natureza é um princípio relacional que 

atua entre a sociosfera e a biosfera, ou seja, é um princípio geral do direito de natureza pré-

jurídica que deve nortear as relações entre os seres humanos e os seres não humanos, para 

estabelecer o ethos da confiança interespécie, e assim contornar a crise antropogênica que 

compromete o principal direito humano, o direito à vida. 

Dessa forma, trata-se de um princípio que nem mesmo está na esfera do jus cogens, 

onde é logicamente possível a derrogabilidade, mas interditada por valores fundamentais 
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250 

 

convencionados; a normatividade do princípio jurídico da harmonia com a natureza é 

semelhante à do princípio da boa-fé, portanto, trata-se de um princípio vinculativo e 

inderrogável.       

O princípio da harmonia com a natureza é um princípio geral do direito que decorre das 

leis naturais do sistema Terra e da própria consciência jurídica ancestral da humanidade, de 

modo que este estudo o considera como fonte autônoma do direito internacional abrangida pelo 

art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ), de 1920, portanto, vinculativo.  

 

6.5 O núcleo normativo do princípio jurídico da harmonia com a natureza 

 

Como já demonstrado nos tópicos anteriores, o princípio da harmonia com a natureza 

emerge de forma autônoma, como um princípio geral do direito ambiental internacional, dotado 

de imperatividade pré-jurídica, e, portanto, prescindível de qualquer previsão expressa em 

textos legais. Sua natureza normativa e valor substantivo não derivam de enunciados previstos 

em tratados, mas da natureza das coisas, isto é, das leis naturais da física, da termodinâmica, da 

biologia, da ecologia, da química e, sobretudo, do princípio ético da coerência universal, 

proposto por Cirne-Lima576, e que deve nortear as relações do ser humano com os seres vivos 

não humanos e com os entes orgânicos holísticos. 

Este trabalho adota o método usado por Bosselmann, ao sustentar a normatividade do 

princípio da sustentabilidade577, para demonstrar o núcleo normativo do princípio da harmonia 

com a natureza. 

A investigação sobre o núcleo normativo do princípio da harmonia com a natureza, ou 

seja, o valor fundamental e o significado central sobre o qual repousa a harmonia do ser humano 

com a natureza, deve ser feita a partir da observação das culturas ancestrais dos povos. 

Ao perscrutar a cultura oriental do tao, a filosofia de Heráclito e a filosofia andina, 

depreende-se que essas três correntes de pensamento, embora em tempos e culturas tão 

diferentes, têm em comum a busca pela harmonia, que surge como a síntese do confronto de 

forças antagônicas. O núcleo dessa harmonia, que emerge como síntese de forças opostas, é o 

próprio equilíbrio dessas forças, o equilíbrio dos interesses em conflito. Esse equilíbrio permeia 

todas as interações e relações no mundo natural, na biosfera, é o ponto ótimo entre os 
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percentuais de entropia e de neguentropia nos sistemas biológicos e termodinâmicos. A relação 

e interação do ser humano com o mundo natural não fogem da realidade dessa necessidade de 

equilíbrio. A presença humana na Terra, mais do que nunca, tem afetado a equação desse 

delicado equilíbrio. 

Assim, pode-se compreender que o princípio jurídico da harmonia do ser humano com 

a natureza tem como núcleo fundamental o equilíbrio entre os interesses humanos, concernentes 

ao mundo simbólico criado pela linguagem, e os interesses inerentes à saúde da biosfera. Como 

o ponteiro que aponta o equilíbrio entre pesos antagônicos, o princípio da harmonia com a 

natureza é o fiel de uma grande balança sistêmica, em cujos pratos estão, de um lado, o bem-

estar social decorrente da dignidade da pessoa humana e, do outro lado, o princípio da 

sustentabilidade, do qual decorre a grundnorm da integridade ecológica578. 

Nessa ordem de ideias, no núcleo deôntico do princípio da harmonia com a natureza 

reside o equilíbrio, que é a síntese do bem-estar-social e da integridade ecológica, apontada por 

Bosselmann como o núcleo normativo do princípio da sustentabilidade. Para a preservação da 

dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos já conquistados, há a necessidade de justiça 

distributiva dos recursos naturais; todavia, essa distribuição dos recursos naturais deve ser feita 

de forma sustentável, respeitando-se a integridade dos seres vivos e ecossistemas. O equilíbrio, 

que é a síntese dessa dialética, é o núcleo normativo do princípio da harmonia do ser humano 

com a natureza. 

A linguagem da harmonia com a natureza é prescritiva, é deôntica, é um dever-ser 

enraizado nas leis da termodinâmica, da ecologia, e na ética da coerência universal. Esse 

preceito normativo pode ser assim proposto: deve-se sempre agir de forma coerente para 

encontrar o equilíbrio entre o bem-estar social dos seres humanos e a integridade ecológica. 

O dever-ser da harmonia com a natureza não é abstrato ou vazio, tendo em vista que é 

preenchido pela coerência universal encontrada na moralidade de vários povos em todos os 

tempos, de modo que apresenta aptidão e qualidade normativa para ser compreendido como um 

princípio jurídico, na medida que impõe um agir, que reverbera não só na esfera biológica, mas 

também na esfera social. Esse “dever-ser” tem como destinatários os legisladores, os 

administradores e todos os agentes morais que, ao fazerem suas escolhas e tomarem suas 

decisões, devem observar o equilíbrio entre o bem-estar humano e a integridade dos sistemas 

ecológicos da Terra. 
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Bosselmann, ao defender a normatividade do princípio da sustentabilidade, identifica 

seu núcleo normativo na integridade ecológica e, em seguida, sustenta o seu caráter de 

grundnorm (norma básica). Pontua que quando sustenta que o princípio da integridade 

ecológica tem caráter de norma fundamental, o faz não com base na teoria da grundnorm de 

Kelsen579, para o qual a norma básica é apenas uma premissa epistemológica de unidade e 

fechamento do sistema. Propõe a integridade ecológica como uma grundnorm, no sentido 

adotado por Kant e Robert Alexy, ou seja, uma grundnorm preenchida de valor moral, pois 

considera que a integridade ecológica, como núcleo normativo da sustentabilidade, é uma 

decorrência natural dos ditames da razão. Pondera, com base na teoria do direito natural de John 

Finnes, que a integridade é também uma lei natural decorrente da vida e da razoabilidade 

prática. 

Bosselmann identifica no núcleo normativo do princípio da sustentabilidade a 

integridade ecológica como uma grundnorm para o direito ambiental internacional: 

 

O compromisso de resguardar a integridade dos sistemas de suporte da vida na Terra 
deve ser promovido como uma norma básica do direito internacional, pois o atual 
sistema de acordos ambientais multilaterais carece de um objetivo unificador e 
claramente acordado, para o qual os regimes e organizações regulatórias 
internacionais estão legalmente obrigados a contribuir. Isso significa que, se um 

tratado não contém, expressa e ou implicitamente, um dever fundamental em torno da 
sustentabilidade ecológica, então a posição padrão é a soberania do Estado, com seu 
direito tradicional de explorar e usar os recursos naturais580. 

 

Como se vê, Bosselmann defende a existência de uma norma básica implícita no direito 

internacional ambiental. Ele apresenta fundamentos jurídicos suficientemente convincentes, no 

sentido de que o princípio da sustentabilidade é um princípio do direito ambiental internacional, 

ainda que implícito. Este trabalho adere à tese de Bolssemann, acrescentando, porém, uma 

condição instrumental, um antecedente lógico para a sustentabilidade e para a própria 

integridade ecológica; essa condição é o princípio relacional da harmonia com a natureza, cujo 

ethos inspirador é a necessidade de coerência universal. 

Com efeito, para se efetivar o princípio da sustentabilidade, é necessário, antes de tudo, 

reconhecer a natureza como um sujeito em uma perene relação com o ser humano, uma relação 

fundada na ética da coerência universal, com o propósito de se alcançar o equilíbrio entre o 

bem-estar humano, decorrente da dignidade da pessoa humana, e a integridade ecológica que 
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está no núcleo da sustentabilidade. Isso é a tônica do princípio jurídico da harmonia com a 

natureza. 

A integridade ecológica, como núcleo do princípio da sustentabilidade, não pode ser 

pensada dissociadamente do bem-estar do ser humano, como uma decorrência do próprio 

princípio da dignidade da pessoa humana em sua perspectiva ecológica. Não é possível pensar 

o princípio da integridade ecológica de forma isolada, sem levar em consideração as 

necessidades econômicas e culturais da humanidade, de modo que o princípio da harmonia com 

a natureza, fundado na ética da coerência universal, emerge com um instrumento para essa 

ponderação, tendo em vista que no núcleo normativo do princípio da harmonia com a natureza 

está o equilíbrio, que é a síntese dos interesses antagônicos. 

O equilíbrio entre o bem-estar social do ser humano, decorrente da dignidade da pessoa 

humana, e a integridade ecológica, que reside no núcleo do princípio da sustentabilidade, 

decorre da relação harmônica entre esses princípios aparentemente antinômicos. Como dito, 

trata-se de uma antinomia apenas aparente, tendo em vista que o bem-estar humano também 

depende da integridade ecológica, em razão da dimensão biológica do ser humano. 

Bosselmann ressalta que, apesar de a Carta da Terra não ter o status de lei nas estruturas 

de direito internacional de hard law e soft law, não se pode: 

 

[...] descartá-la como uma nulidade. Se considerada dentro de um paradigma de lei 
ecológica, a Carta da Terra pode ser vista como uma articulação central de uma 
grundnorm ecológica [...] Conceitualmente, uma grundnorm existe independente de 
um sistema legal, mas deve ser vista como uma norma básica para vincular e guiar o 
poder governamental581. 

 

Então, ao se adotar a premissa proposta por Bosselmann, no sentido de que o princípio 

da integridade é uma grundnorm no direito ambiental internacional, “como o núcleo da próxima 

geração da legislação ambiental internacional, que poderia ser chamado de ‘lei do sistema 

terrestre’”, o princípio da harmonia com a natureza, cujos poderes de vinculação e 

inderrogabilidade são pré-jurídicos, como já explicado anteriormente, tem entre suas funções o 

papel hermenêutico, semelhante ao princípio relacional da boa-fé objetiva, de estabelecer um 

vínculo de confiança e coerência entre o ser humano e a natureza, com o objetivo de garantir o 

equilíbrio, em última instância, entre a grundnorm da integridade ecológica582 e a dignidade da 

pessoa humana. 
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Assim como o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da harmonia com a natureza 

apresenta não só uma função interpretativa, mas também integrativa, ou seja, como fonte de 

normas das relações entre o ser humano e a natureza. 

Neste ponto, vale relembrar a lição de Domenico Farias, citado por Bonavides, para 

quem, os princípios são normas que, além de serem caracterizadas por um alto grau de 

abstração, ainda apresentam o traço da fecundidade. Extrai da ideia de fecundidade que os 

princípios são a alma e o fundamento das outras normas e que apresentam duas funções que 

lhes são essenciais, interpretativa e integrativa: 

 

A forma jurídica mais definida mediante a qual a fecundidade dos princípios se 
apresenta é, em primeiro lugar, a função interpretativa e integrativa. O recurso aos 

princípios se impõe ao jurista para orientar a interpretação das leis de teor obscuro, ou 
para suprir-lhes o silêncio. Antes ainda das Cartas Constitucionais, ou melhor, antes 
que, sob o influxo do jusnaturalismo iluminista, máximas jurídicas muito genéricas se 
difundisse nas codificações, o recurso aos princípios já era uma necessidade para 
interpretar e integrar as leis583. 

 

Nessa linha, o princípio da harmonia com a natureza apresenta a função de norte 

interpretativo no âmbito do direito ambiental internacional e do direito interno. Além disso, tem 

a função de colmatar as lacunas existentes nos ordenamentos jurídicos, no que concerne ao 

regramento das relações do ser humano com a natureza nos diversos ramos do direito. 

O princípio da harmonia com a natureza, em cujo núcleo normativo está o equilíbrio 

ecológico, como já demonstrado, é um princípio dotado de vinculatividade, como um 

desdobramento natural das leis que regem a própria emergência da vida e da coerência 

universal, para atuar como norte interpretativo a favor da integridade ecológica. Quando o 

intérprete faz o sopesamento de princípios que envolvem valores ecológicos, em cujo 

fundamento se encontra a norma básica da integridade ecológica, o princípio da harmonia com 

a natureza funciona como um critério hermenêutico para a correta interpretação do direito 

ambiental internacional e nacional, de molde a resguardar a norma básica da integridade 

ecológica. 

O princípio da harmonia com a natureza, em cujo núcleo normativo está o equilíbrio 

ecológico, também tem a função de sopesar e equilibrar duas grandezas: o bem-estar-social, 

decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, quando em conflito com o princípio 

da sustentabilidade. 
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Diferentemente da razoabilidade e da proporcionalidade, cujo enraizamento e medida é 

a própria razão humana, o fundamento e medida do princípio da harmonia com a natureza, 

como critério hermenêutico de sopesamento de interesses conflitantes para atingimento do 

equilíbrio, é a lei da coerência universal. 

A coerência na interconexão do mundo simbólico da linguagem com o mundo natural 

propicia o alcance do equilíbrio ecológico, proposto no presente trabalho como núcleo 

normativo do princípio da harmonia com a natureza, apresentado como um instrumento 

hermenêutico para assegurar a grundnorm da integridade ecológica. Como se vê, o princípio da 

harmonia com a natureza amplia a abrangência do contrato social e da roda de discurso, para 

incluir todos os seres, os humanos, os não humanos e os entes orgânicos holísticos, no círculo 

de consideração moral e jurídica. 

Na esfera dos interesses, que são próprios das instituições forjadas pelos seres humanos 

em seu universo simbólico, a concretização do bem e do justo, ou seja, da coerência, é 

operacionalizada por princípios da razão prática, como a razoabilidade, a proporcionalidade e 

a boa-fé objetiva. Já na interface desse universo simbólico humano com o mundo natural, a 

biosfera, a concretização do bem e do justo, como expressão da coerência nas relações do ser 

humano com a natureza, reside no equilíbrio ecológico. Esse equilíbrio é o próprio núcleo 

normativo do princípio da harmonia com a natureza, que emerge como um princípio geral do 

direito ambiental internacional, atuante na interface das instituições políticas e jurídicas com o 

mundo natural, para considerar a relevância das leis da natureza na formulação das políticas e 

das normas jurídicas que disciplinam a relação do ser humano com a biosfera. 

Assim, todo projeto humano deve ser coerente com o mundo natural. A decisão coerente 

é a que assegura o equilíbrio ecológico que está no núcleo normativo do princípio da harmonia 

com a natureza que, além de operar como um princípio hermenêutico e instrumental da 

grundnorm da integridade ecológica proposta por Bosselmann, tem um relevante valor 

substantivo no sistema ético e jurídico, como se demonstrará adiante. 

Quando o princípio da harmonia com a natureza prescreve ao ser humano, como 

avaliador forte, que faça a aferição da coerência dos atos que são próprios da linguagem humana 

− da ética, da estética, da economia, da política e das normas jurídicas − com as leis naturais, 

impõe-lhe, antes de tudo, o dever moral e jurídico de dialogar com os seres não humanos e com 

a própria natureza. 

A imposição ética do exame da coerência da ação humana com as leis naturais não é um 

processo subjetivo, fundamentado nas emoções e interesses humanos; antes, trata-se de um 

processo objetivo, na medida que o ser humano, como agente moral e avaliador forte, é o 
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destinatário do dever de buscar a harmonia com natureza, a partir da compreensão da linguagem 

do próprio mundo natural. Como se vê, esse exame de coerência é constantemente dialogado. 

De tal modo, o princípio da harmonia com a natureza, em cujo núcleo normativo está o 

equilíbrio ecológico, que é aferido pela coerência universal proposta por Cirne-Lima, apresenta 

dois efeito substantivos: i) impõe ao ser humano, como agente moral, o reconhecimento de 

valor intrínseco e subjetividade aos seres vivos não humanos e aos entes orgânicos holísticos; 

ii) prescreve ao ser humano o dever de abrir espaço, na roda do discurso político e jurídico, para 

os seres vivos não humanos e os entes orgânicos holísticos, uma vez que o equilíbrio entre os 

interesses da integridade ecológica e do desenvolvimento, aparentemente antagônicos, só pode 

ser alcançado pela compreensão e respeito das necessidades do outro, pela empatia. 

Quando o princípio jurídico da harmonia com a natureza estatui para o ser humano um 

dever-ser direto e imediato, no sentido de examinar a coerência de seus atos em relação aos 

seres vivos não humanos e aos entes orgânicos holísticos, com a observância das leis naturais, 

prescreve para o ser humano, como agente moral, também o dever de dialogar com todos os 

seres vivos não humanos, na roda do discurso jurídico do direito ambiental, em cuja base está 

a grundnorm da integridade ecológica proposta por Bosselmann. 

Nessa linha, considerando que a garantia de expressão de um ser pressupõe o 

reconhecimento de sua consideração moral e valor intrínseco, depreende-se que um dos efeitos 

imediatos e inexoráveis do princípio da harmonia com a natureza é o reconhecimento de 

consideração moral, de valor intrínseco e de status jurídico de pessoa para os seres vivos não 

humanos e entes orgânicos holísticos. 

A eventual objeção de que a inclusão dos seres vivos não humanos e ecossistemas na 

roda do discurso seria impossibilitada pela limitação linguística, é facilmente contornada 

quando se tem a consciência de que se está em um terceiro nível de aferição de coerência, um 

espaço híbrido, uma interface entre o mundo simbólico, forjado pela linguagem humana, e o 

mundo natural, que inclui uma diversidade de linguagens, sendo a mais proeminente a 

linguagem das próprias leis que regem os processos naturais. 
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7 O PRINCÍPIO HARMONIA COM A NATUREZA NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988 

 

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer ressaltam que, assim como a teoria das 

constituições e do direito constitucional esteve compromissada com a afirmação dos valores 

liberais e sociais, nos dias de hoje volta-se para a proteção e promoção do meio ambiente, 

elevando-o ao patamar de valor constitucionalmente protegido. Citam a feliz expressão de 

Pereira da Silva, que nominou de “esverdear” da teoria da constituição e do direito 

constitucional esse movimento em direção à proteção ambiental como um valor de status 

constitucional. Apontam a existência da construção de uma “teoria constitucional ecológica” e 

citam a lição de Gomes Canotilho, a partir da análise da Constituição portuguesa, no sentido de 

que essa Carta traz um “programa jurídico-constitucional” que consubstancia uma verdadeira 

“Constituição ambiental”584. 

Sarlet e Fensterseifer elencam o acolhimento da chamada “Constituição ambiental” nos 

seguintes ordenamentos jurídicos: Constituição brasileira de 1988, Constituição portuguesa de 

1976, Constituição espanhola de 1978, Lei Fundamental alemã de 1949, Constituição 

colombiana de 1991, Constituição sul-africana de 1996, Constituição suíça de 2000, 

Constituição francesa de 1958, que incorporou a Carta do Meio Ambiente em 2004, 

Constituição equatoriana de 2008 e Constituição boliviana de 2009. Ressaltam que, apesar das 

singularidades de cada um desses ordenamentos jurídicos, todas essas Cartas políticas têm em 

comum a elevação da proteção ao meio ambiente como um valor constitucional, proteção essa 

que é uma tarefa do Estado585. 

Destacam que nas Constituições de Portugal, da África do Sul e do Brasil, esse dever 

do Estado, no sentido de proteger o meio ambiente como um valor, foi elevado ao status de 

direito fundamental e dever fundamental; já a Constituição do Equador foi além e reconheceu 

os direitos da natureza586. No mesmo sentido, Boyd observa que a Constituição da Bolívia 

também protege expressamente os direitos da Mãe Terra e ressalta que essa proteção 

constitucional dos direitos da natureza foi impulsionada pela visão de mundo dos povos 

indígenas587. 

                                                 
584 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 31-32. 
585 Ibid., p. 32. 
586 Ibid.  
587 BOYD, David R. The rights of nature: a legal revolution that could save the world. Toronto, Canada: ECW 

Press, 2017. p. 196. 
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Para Sarlet e Fensterseifer, a Constituição brasileira de 1988 incluiu a proteção ao meio 

ambiente “entre os valores permanentes e fundamentais da República Brasileira”588. Os autores 

sustentam a consagração, pela Constituição da República de 1988, de um “Estado 

Socioambiental de Direito”589, cujo fundamento precípuo é a dignidade da pessoa humana, mas 

ressalvam não ser esse fundamento exclusivo, tendo em vista que repousa também sobre uma 

série de outros direitos de natureza defensiva, prestacional e dos chamados deveres 

fundamentais. 

Ao tratarem dos deveres fundamentais, citam o dever constitucional de solidariedade 

como um desdobramento da dimensão social e comunitária da dignidade da pessoa humana, 

encarecendo “a perspectiva relacional da pessoa humana em face do corpo social que integra, 

bem como o compromisso jurídico (e não apenas moral) do Estado e dos particulares na 

composição de um quadro social de dignidade para (e com) todos”590. 

Sarlet e Fensterseifer ainda aprofundam o tema para uma dimensão ecológica da 

dignidade da pessoa humana: 

 

[...] adotar-se-á o conceito jurídico de dignidade da pessoa humana formulado pelo 
primeiro autor como moldura conceitual-normativa aberta a uma reformulação 

parcial, especialmente, para o efeito de enfatizar a inclusão de uma dimensão 
ecológica e, de tal modo, tornar o conceito mais responsivo aos novos e velhos 
desafios existenciais impostos pela degradação ambiental, mas também em vista da 
evolução cultural e dos novos valores socioambientais legitimados no âmbito 
comunitário. Da mesma forma, a reflexão se propõe tanto a apontar para a necessidade 
de reconhecimento de uma dignidade da vida em geral, portanto não apenas da vida 

humana, quanto a sugerir a necessidade não apenas de atribuição e reconhecimento 
de uma dignidade às gerações futuras, mas, para, além disso, a existência de deveres 
jurídico-constitucionais de proteção desta dignidade não humana e das futuras 

gerações humanas591. 

 

Os autores propõem uma ampliação da moldura conceitual da dignidade da pessoa 

humana, construída a partir da matriz kantiana-antropocêntrica, para abranger “os novos valores 

culturais e éticos que sedimentam as relações socioambientais no marco da sociedade de 

risco”592. Explicam que a dignidade da pessoa humana deve ser interpretada de um ponto de 

vista multidimensional, levando em consideração a própria evolução histórica da humanidade. 

Da mesma forma que, em outras épocas, a dignidade da pessoa humana recebia uma 

significação substancial dos direitos liberais e sociais, atualmente recebe o influxo dos direitos 

                                                 
588 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 75. 
589 Ibid., p. 78. 
590 Ibid., p. 80. 
591 Ibid., p. 81. 
592 Ibid., p. 82. 
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da solidariedade, entre os quais o direito de viver em um meio ambiente sadio, equilibrado, no 

qual não só a dignidade da vida humana é importante, mas também a dignidade da vida dos 

seres não humanos. 

Em sua defesa da dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, Sarlet e 

Fensterseifer apresentam-na como a matriz axiológica do Estado Socioambiental e postulam 

expressamente o reconhecimento de valor intrínseco também aos seres não humanos, como 

animais, plantas e ecossistemas593. Verifica-se, portanto, que em sua tese da dimensão ecológica 

da dignidade da pessoa humana, os autores aderem a uma interpretação ecocêntrica da 

Constituição de 1988, tendo em vista que reconhecem valor intrínseco não apenas para os seres 

vivos, mas também para os ecossistemas e, portanto, avançam para além do movimento de 

libertação animal e do biocentrismo, aderindo a uma visão mais ampla, que inclui no círculo de 

consideração ética também os ecossistemas594. 

No mesmo sentido constata-se o entendimento de Antônio Herman Benjamin, para 

quem a norma constitucional do parágrafo 1º, inciso I, do artigo 225 da CR/88, ao tutelar os 

processos essenciais à sobrevivência do Planeta, ultrapassou o paradigma antropocêntrico, para 

adotar uma visão de caráter biocêntrico, ou até mesmo ecocêntrico595. Observa ainda que a 

CR/88, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, quando proibiu de forma explícita as práticas 

que possam provocar a extinção de espécies e também aquelas que submetam os animais à 

crueldade, sinalizou o reconhecimento de valor não apenas instrumental para as outras formas 

de vida, o que corrobora a defesa de sua tese da adoção pela Constituição de 1988 de uma 

dignidade humana ecológica, que supera o modelo antropocêntrico. 

O reconhecimento dessa dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana proposta 

por Sarlet e Fensterseifer dialoga com o princípio da harmonia com a natureza na Constituição 

de 1988.  

Como será demonstrado, o princípio da harmonia com a natureza está implicitamente 

previsto no texto do artigo 225, caput, da CR/88. Em que pese o referido enunciado prescritivo 

não fazer menção explícita à palavra harmonia em seu texto, refere-se expressamente ao 

equilíbrio ecológico, tutelando-o como um direito fundamental. 

                                                 
593 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 88. 
594 Ibid., p. 95. 
595 BENJAMIN, Antonio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional ambiental 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 90.  
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Com efeito, a primeira parte do enunciado do artigo 225, caput, da CR/88 diz: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida [...]”596. (grifos nossos) 

Em uma interpretação antropocêntrica, reducionista e restritiva, o signo “todos” 

abrangeria como destinatários da norma apenas os seres humanos. Entretanto, diante da 

mudança paradigmática ontológica e ética, já amplamente examinada nos capítulos anteriores, 

que reconhece valor intrínseco para os seres vivos não humanos e entes orgânicos holísticos, o 

pronome indefinido no plural “todos” ganha uma nova significação. “Todos” deve abranger 

não só os seres humanos presentes, como as gerações futuras e também as demais espécies de 

seres vivos não humanos e os entes orgânicos holísticos: ecossistemas, espécies, rios, 

montanhas, mares, oceanos e a própria biosfera. 

Essa ampliação da subjetividade dos destinatários da norma protetiva do artigo 225, 

caput, da CR/88 é sobretudo uma decorrência do princípio da harmonia com a natureza 

implicitamente albergado na Constituição de 1988, como se verá a seguir. 

Com efeito, o núcleo normativo do princípio da harmonia com a natureza é o equilíbrio 

ecológico, tendo em vista que representa o fiel de uma grande balança sistêmica, em cujos 

pratos estão, de um lado, o bem-estar social, como um corolário da dignidade da pessoa 

humana, e, do outro lado, o princípio da sustentabilidade,  em cujo núcleo está a grundnorm da 

integridade ecológica. 

No núcleo deôntico do princípio da harmonia com a natureza localiza-se o equilíbrio 

ecológico, como a síntese de dois interesses aparentemente conflitantes: o bem-estar-social da 

humanidade e a integridade ecológica, esta considerada por Bosselmann como o núcleo 

normativo do princípio da sustentabilidade597. A harmonia, em sua concepção mais profunda, 

é dialética, como se verifica nos fragmentos da obra de Heráclito, que assim explicava a sua 

dialeticidade: “Não compreendem como o diverso concorda consigo mesmo, harmonia do 

antagônico como no arco e na lira”598. 

Depreende-se do fragmento 51 da obra de Heráclito, o relato mais antigo da harmonia 

na cultura ocidental, que a sua quintessência é a concórdia dos interesses antagônicos, o que só 

é alcançado pelo equilíbrio das forças em tensão. Assim, o núcleo normativo do princípio da 

harmonia com a natureza é o equilíbrio ecológico, que sintetiza os interesses antagônicos, 

                                                 
596 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 mai . 2021. 
597 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. 2nd ed. New York, 

NY: Routledge, 2017, p. 93. 
598 FERRATER MORA, José. Dicionário de filosofia. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. v. 2, p. 1323.  
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consubstanciados no bem-estar social e progresso da humanidade diante da integridade 

ecológica, que reside no núcleo normativo do princípio da sustentabilidade, segundo 

Bosselmann599. 

O princípio da harmonia com a natureza, como explicitado anteriormente, está 

fundamentado nas leis da termodinâmica, da ecologia e, sobretudo, na ética da coerência 

universal. Esse preceito normativo pode ser assim proposto: deve-se sempre agir de forma 

coerente para encontrar o equilíbrio entre o bem-estar social dos seres humanos e a 

integridade ecológica da biosfera com todos os seres vivos. 

Verifica-se, por conseguinte, que o princípio da harmonia com a natureza não é uma 

fórmula abstrata ou vazia construída pela racionalidade humana, tendo em vista que é 

preenchido pelo valor do equilíbrio ecológico, cujo conteúdo é fornecido pelas ciências do 

sistema Terra e pelo princípio ético da coerência universal de Cirne-Lima600. O “dever-ser” 

estatuído no princípio da harmonia com a natureza tem como destinatários os legisladores, os 

administradores e todos os cidadãos e cidadãs individualmente ou de forma coletiva, os quais, 

ao fazerem suas escolhas e tomarem suas decisões, devem observar o equilíbrio entre o bem-

estar humano e a integridade dos sistemas ecológicos da Terra. Isso é o que se deflui do texto 

do artigo 225, caput, da CR/88, ao dispor que: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida 

[...].” (grifos nossos) 

Quando o poder constituinte originário usou a expressão meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, trouxe o valor equilíbrio para o texto constitucional e, assim, positivou no direito 

brasileiro, de forma implícita, o princípio da harmonia com a natureza, tendo em vista que o 

equilíbrio ecológico é o núcleo normativo da própria harmonia. De fato, a harmonia, em sua 

raiz dialética, como síntese das forças opostas, só pode ser alcançada pelo equilíbrio dessas 

forças em tensão. 

Nessa ordem de ideias, a integridade ecológica, como núcleo do princípio da 

sustentabilidade, não pode ser compreendida de forma isolada do bem-estar do ser humano e 

também em suas dimensões intelectual e espiritual, como uma decorrência do próprio princípio 

da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o princípio da harmonia com a natureza, fundado 

                                                 
599 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. 2nd ed. New York, 

NY: Routledge, 2017, p. 93. 
600 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Dialética para principiantes. Porto Alegre: Escritos Editora, 2017. 
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no ethos da coerência universal proposta por Cirne-Lima601, e em cujo núcleo normativo está o 

equilíbrio ecológico, emerge no caput do artigo 225 da Constituição de 1988 como um princípio 

também instrumental, para o sopesamento desses interesses aparentemente antagônicos. 

Na Constituição de 1988, o antagonismo entre a integridade ecológica e o bem-estar 

social é apenas aparente, como aquele mencionado no fragmento 51 de Heráclito. Esses dois 

interesses diversos e opostos, quando sopesados pelo equilíbrio ecológico, que configura o 

núcleo normativo do princípio da harmonia com a natureza, concordam entre si e se elevam à 

grande síntese no estado socioambiental: o princípio da dignidade da pessoa humana em sua 

dimensão ecológica, multidimensional e ecocêntrica, como propõem Sarlet e Fensterseifer602. 

A dignidade da pessoa humana nessa dimensão ecológica é engrandecida por dois 

princípios éticos que elevam o ser humano ao mais alto patamar de consciência como agente 

moral: o princípio da coerência universal de Cirne-Lima603, e o princípio da responsabilidade 

de Hans Jonas604. Em última instância, o equilíbrio das tensões entre a integridade ecológica e 

o bem-estar social do ser humano beneficia não apenas os seres vivos não humanos e os entes 

orgânicos holísticos, mas também o próprio ser humano que, igualmente aos demais seres vivos, 

tem uma inarredável dimensão biológica, que se apoia na integridade ecológica da biosfera 

como um hólon605 no complexo sistema biótico terrestre, que aponta para um devir aberto para 

o imponderável. 

O “meio ambiente ecologicamente equilibrado” assegurado como um direito 

fundamental na Constituição de 1988 alberga o núcleo normativo do princípio da harmonia com 

a natureza, ou seja, o equilíbrio ecológico. Da mesma forma que o princípio do devido processo 

legal, em sua concepção substancial, está implícito no inciso LIV do artigo 5º da CR/88, sem 

fazer qualquer menção às palavras razoabilidade ou proporcionalidade, o princípio da harmonia 

com a natureza está implicitamente insculpido no artigo 225, caput, da CR/88. 

O princípio da harmonia com a natureza, como uma norma implícita no caput do artigo 

225 da CR/88, exsurge como um princípio diretivo, que pode atuar como “vaso de conexão”, 

na expressão usada por Sadeleer para se referir aos princípios da prevenção, precaução e 

                                                 
601 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto Velho. Ética de coerência dialética. Veritas: Revista de Filosofia da PUCRS, 

Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 962, dez. 1999. Disponível em: 
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/view/35248/18499. Acesso em: 20 abr. 2020 .   

602 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 
fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 88. 

603 CIRNE-LIMA, op. cit. 
604 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica. Tradução: 

Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 229. 
605 KOESTLER, Arthur. O fantasma da máquina. Tradução: Christiano Monteiro Oiticica e Hesiodo de Queiroz 

Facó. Rio de Janeiro: Zahar, 1969, p. 68. 
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poluidor pagador. Sadeleer explica que princípios diretivos são abertos e, assim, têm a 

capacidade de vincular o direito ambiental a outros ramos do direito e também a outras 

disciplinas situadas fora do âmbito jurídico, como as ciências e a economia. Logo, são a chave 

para a resolução dos problemas interdisciplinares que caracterizam o direito ambiental 606. 

De fato, o princípio constitucional da harmonia com a natureza faz a ponte entre o direito 

ambiental e as ciências do sistema Terra, tendo em vista que oferece uma abertura semântica 

para os textos normativos do direito ambiental dialogarem com os textos da biologia, da física 

e da termodinâmica; trazendo, assim, para o campo normativo a compreensão da realidade das 

leis naturais, como a lei da entropia, a abertura ôntica dos ecossistemas e o princípio holístico. 607 

Além disso, o princípio da harmonia com a natureza, como um princípio geral do direito 

ambiental internacional, possibilita aos tribunais expandirem seus horizontes hermenêuticos, 

para considerarem as experiências de outros ordenamentos jurídicos que têm efetivado o 

princípio da harmonia com a natureza, ao reconhecerem o valor intrínseco e a subjetividade de 

seres vivos não humanos e entes orgânicos holísticos, como rios e florestas. 

O princípio da harmonia com a natureza, implicitamente previsto no caput do artigo 225 

da CR/88, também se destina a orientar o legislador, que deve adotar normas 

infraconstitucionais que lhe deem efetividade e, além disso, pode atuar como uma delimitação 

do poder discricionário do administrador público. 

O princípio constitucional da harmonia com a natureza exsurge com a função 

interpretativa da legislação ambiental em vigência, para dar a significação que mais se adéque 

ao equilíbrio entre o interesse humano no bem-estar social e a integridade ecológica, que está 

no núcleo normativo do princípio da sustentabilidade. 

Como já mencionado anteriormente, este trabalho propõe uma equiparação entre o 

princípio da boa-fé objetiva e o princípio da harmonia com a natureza. Se o princípio da boa-fé 

objetiva é o substrato, no direito internacional e no direito interno, das relações contratuais dos 

seres humanos para resguardar a coerência e a confiança, o princípio da harmonia com a 

natureza emerge como a base das relações entre os seres humanos com os seres não humanos e 

entes orgânicos holísticos, como um princípio diretor do contrato natural, na expressão de 
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Michel Serres608, para garantir o ethos da coerência universal de Cirne-Lima nas relações 

interespécies. 

Da mesma forma que o princípio da boa-fé objetiva tem a função corretiva do abuso de 

direito nas relações contratuais entre os seres humanos, prevista no artigo 187 do Código Civil, 

o princípio constitucional da harmonia com a natureza, cujo objetivo é disciplinar as relações  

entre o ser humano e os seres vivos não humanos e entes orgânicos holísticos, também tem a 

função corretiva do abuso de direito por parte dos seres humanos em suas relações com o meio 

ambiente. Para esse fim, compreende-se abusivas todas as relações que desrespeitem o 

equilíbrio ecológico, que é o núcleo normativo do princípio constitucional da harmonia com a 

natureza previsto no artigo 225, caput, da CR/88. 

Assim, como a doutrina da boa-fé objetiva oferece no âmbito do direito civil contratual 

as chamadas figuras parcelares para corrigir eventuais abusos de direito nos contratos, 

mormente aqueles resultantes do comportamento contraditório, coibido pelo venire contra 

factum próprium, o princípio constitucional da harmonia com a natureza, insculpido no caput 

do artigo 225 da CR/88, em sua função corretiva dos abusos perpetrados pelos seres humanos 

em suas relações com a natureza, desdobra-se nos princípios da precaução, da prevenção, do in 

dubio pro natura e do poluidor-pagador. 

Como pontua Sadeleer: “Os princípios do poluidor-pagador, prevenção e precaução 

formam o ponto de encontro de tensões tremendas: entre as ordens jurídicas supranacionais e 

nacionais, entre o global e o local, entre o direito e a ciência, e entre a modernidade e a pós-

modernidade”609. Assim, na intersecção dessas tensões, esses três princípios, juntamente como 

o in dubio pro natura, emergiram como um desdobramento do próprio princípio da harmonia 

com a natureza, em sua função corretiva de abusos dos direitos ambientais, para minimizarem 

os riscos de danos ecológicos irreversíveis. 

                                                 
608 “Portanto, o retorno à natureza! O que implica acrescentar ao contrato exclusivamente social a celebração de 
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não agarra nada. O direito de dominação e de propriedade reduz-se ao parasitismo. Pelo contrário, o direito de 
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O princípio constitucional da harmonia com a natureza apresenta também a função 

integrativa, fornecendo ao aplicador do direito os conteúdos da ciência do sistema Terra para 

colmatar as lacunas existentes no direito ambiental, no julgamento de casos concretos, sempre 

com a finalidade de se alcançar o equilíbrio ecológico. 

Da função integrativa do princípio da harmonia com a natureza decorre o 

reconhecimento de valor intrínseco e subjetividade aos seres vivos não humanos e aos entes 

orgânicos holísticos, como se verá a seguir. A partir da função integrativa do princípio da 

harmonia com a natureza, como fonte dos direitos dos seres vivos não humanos e dos entes 

orgânicos holísticos, este trabalho propõe, como se constatará adiante, o reconhecimento da 

dignidade biológica aos seres vivos e da personalidade jurídica biológica, na qual se funda o 

conceito de pessoa jurídica biológica, que se manifesta em três dimensões: a) pessoa biológica 

vegetal; ii) pessoa biológica animal; iii) pessoa biológica sistêmica. 

Por fim, para se compreender o maior impacto do princípio constitucional da harmonia 

com a natureza no texto do artigo 225, caput, da CR/88, é preciso investigar a dimensão 

semântica dos signos “equilíbrio ecológico”, primeiramente em sua raiz etimológica, e, em um 

segundo momento, na própria realidade histórica, social e científica da atualidade. 

A etimologia do signo equilíbrio traz de forma intrínseca ao seu conteúdo semântico o 

valor relacional. A palavra equilíbrio tem origem no latim aequilibrium, composta pelos 

adjetivos aequus (igual) e libra (balança)610. 

A palavra equilíbrio também é usada em conceitos fundamentais em outras ciências, 

como a física e a físico-química. Anteriormente, já foi abordada a definição de equilíbrio 

termodinâmico, um conceito da física, aplicado à ecologia e consubstanciado na lei da entropia, 

que deve ser minimizada, e que, portanto, não se confunde com equilíbrio ecológico ou 

equilíbrio dinâmico, estes, sim, desejáveis e necessários para a vida na Terra e, por isso, previsto 

de forma explícita no artigo 225, caput, da CR/88. 

A noção de equilíbrio pressupõe uma relação equitativa entre iguais, proporção 

harmoniosa e coerente. Intrinsicamente à significação de equilíbrio está a ideia de confronto 

entre interesses antagônicos de iguais. Só se pode conceber equilíbrio entre categorias 

ontológicas de iguais: i) equilíbrio entre interesses de sujeitos em posições opostas; ii) equilíbrio 

entre peso ou força de objetos em posições antagônicas. Não é possível estabelecer uma relação 

de equilíbrio entre sujeito e coisa, tendo em vista que a relação entre sujeito e coisa não é 

pautada pela moral, pela equidade, mas apenas pela conveniência do sujeito. 

                                                 
610 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1.184. 
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Neste ponto, vale relembrar a lição de Leopold: 

 

Quando o divino Odisseu voltou das guerras em Troia, suspeitou que suas escravas 
tinham se comportado mal durante sua ausência, então enforcou uma dúzia de 
escravas de sua casa. Esse enforcamento de doze mulheres foi considerado apenas 
como uma questão de propriedade. Já naquela época a disposição da propriedade era, 
como nos dias de hoje, uma questão de conveniência, não de certo ou errado611. 

 

 

Leopold explica que o conceito de certo e errado já existia na Grécia de Odisseu e cita 

como exemplo a proteção ética das esposas pelos maridos, que testemunhavam sua fidelidade 

antes de se lançarem em suas viagens. Mas as mulheres escravizadas por Odisseu não eram 

abrangidas pelo círculo ético, que amparava as esposas. As mulheres escravizadas não eram 

consideradas sujeitos, como eram as esposas, mas sim bens móveis humanos, e assim estavam 

fora do alcance do círculo de consideração ética, de modo que seu enforcamento não passava 

por uma avaliação de critério de justiça, mas apenas por juízo de conveniência do proprietário, 

dentro de seu poder de disposição da coisa. 

Segundo Leopold, a evolução da extensão da ética, comumente estudada pelos filósofos, 

descortina “um processo de evolução ecológica”. Primeiramente, surgiu a ética que trata da 

relação entre os indivíduos, e cita como exemplo, o decálogo mosaico; depois surgiu a ética das 

relações entre indivíduos e a sociedade, que alcançou seu ápice com a democracia. Todavia, 

ainda não foi consolidada uma ética que trate da relação do ser humano com a Terra, os animais 

e as plantas e arremata: 

 

A Terra, como as escravas de Odisseu, ainda é propriedade. A relação com a Terra é 
estritamente econômica, implicando privilégios, mas não obrigações. A extensão da 
ética a este terceiro elemento no ambiente humano é, se eu li as evidências 
corretamente, uma possibilidade evolutiva e uma necessidade ecológica. É a terceira 
etapa de uma sequência612. 

 

Enquanto os seres vivos não humanos e os ecossistemas não forem incluídos no círculo 

de consideração ética, com o reconhecimento de seu valor intrínseco e de sua subjetividade 

como titulares de direitos, serão como as mulheres escravizadas de Odisseu. O estabelecimento 

de uma relação ética com a Terra, com os seres vivos não humanos e ecossistemas é uma 

condição para se alcançar o equilíbrio ecológico. 

                                                 
611 LEOPOLD, Aldo. A Sand County almanac: with other essays on conservation from Round River. New York: 

Oxford University Press, 1949, p. 179. 
612 Ibid. 
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Assim, não há possibilidade concreta de se efetivar o equilíbrio ecológico enquanto o 

ser humano não tiver obrigações, deveres, para com os seres vivos não humanos e entes 

orgânicos holísticos. Em uma relação entre desiguais, em que uma das espécies tem o privilégio 

de dispor dos integrantes das outras espécies como categoria jurídica de simples coisa, não há 

ética, não há juízo de certo ou errado. Essa preponderância de uma espécie sobre as outras, por 

si só, já é um desequilíbrio ecológico e, portanto, não se coaduna com o artigo 225, caput, da 

CR/88. 

De fato, volvendo-se ao conceito de equilíbrio ecológico, Milaré assim o define: 

(1) População de tamanho estável na qual as taxas de mortalidade e emigração são 
compensadas pela taxa de natalidade e imigração. (2) População na qual as 
frequências de genes estão em equilíbrio. (3) O equilíbrio ecológico é um requisito 
para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de 
determinado meio. Não deve ser entendido como uma situação estática, mas como um 

estado dinâmico no amplo contexto das relações entre vários seres que compõem o 
meio, como as relações tróficas, o transporte de matéria e energia. O equilíbrio 
ecológico supõe mecanismos de autorregulação e retroalimentação dos 
ecossistemas613. 

 

Como se constata, a própria definição de equilíbrio ecológico traz valores de natureza 

relacional e de equidade. Entretanto, como já se demonstrou neste trabalho, a espécie humana, 

em sua posição de prevalência sobre as demais espécies que compõem a comunidade de seres 

vivos da Terra, tornou-se superpopulosa e impacta com seu estilo de vida não só a existência 

das demais espécies, como a própria estrutura geológica do Planeta, de modo que essa posição 

de dominância e privilégios do ser humano sobre os outros seres vivos no sistema Terra, por si 

só, denota um grave desequilíbrio ecológico. 

Nessa linha, o direito ao equilíbrio ecológico só é possível de ser respeitado se 

considerarmos entre os destinatários desse direito, no signo “todos” do caput do artigo 225 da 

CR/88, os seres vivos não humanos e os entes orgânicos holísticos. 

A visão antropocêntrica, que restringe os destinatários da norma do artigo 225, caput, 

da CR/88 apenas aos seres humanos, por si só, solapa o conceito de equilíbrio ecológico, tendo 

em vista que não existe possibilidade de equilíbrio em uma interpretação em que a própria 

natureza, os animais, plantas e ecossistemas não são considerados como titulares de valor 

intrínseco e sujeitos de direito. 

Como já demonstrado, o equilíbrio ecológico é o próprio núcleo normativo do princípio 

da harmonia com a natureza, sendo que a significação da palavra harmonia adotada neste 

trabalho, como já referido anteriormente, remonta à dialética heraclitiana. O signo no idioma 

                                                 
613 MILARÉ, Édis. Dicionário de direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 338. 
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grego para harmonia é ἁρμονία, cujo significado em grego é “junção”. Heidegger, em sua 

interpretação do fragmento 123 de Heráclito, compreendeu ἁρμονία como a “junção”, 

interconexão de dois entes em interação. Daí surge a chamada doutrina de harmonia dos 

contrários, cuja metáfora é a junção do arco e da lira como forças opostas, tese e antítese, cuja 

síntese é a musicalidade. Da unidade dos opostos, na síntese dialética, desdobra-se o devir, o 

movimento. 

Segundo Capra, semelhantemente à doutrina de Heráclito, o taoísmo tem sua base na 

harmonia dos opostos. Outrossim, o conceito incaico de yanantin, como já explicado 

anteriormente, também tem a significação da síntese de contrários, yána e yánan, sendo que o 

sufixo tin é o elemento de junção que busca o equilíbrio e a harmonia cósmicos614. 

Constata-se, por conseguinte, que a significação da palavra harmonia no princípio 

constitucional da harmonia com a natureza traz como conteúdo semântico o valor relacional e 

o equilíbrio entre interesses opostos de iguais, como a síntese final de um permanente 

movimento dialético. Desse modo, quando a Constituição do Brasil enuncia no artigo 225, 

caput, que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...]”, 

primeiramente deve-se entender que “todos” abarca também os seres vivos não humanos e entes 

orgânicos holísticos. É chegado o momento de se compreender que o referido dispositivo legal 

retirou os seres vivos não humanos, as plantas, os animais e os ecossistemas da posição de 

meras coisas ou mesmo bens, para reconhecê-los como sujeitos de direito. 

O princípio constitucional da harmonia com a natureza insculpido no artigo 225, caput, 

da CR/88, em sua função integrativa, tem como principal efeito a ampliação do círculo de 

abrangência de consideração ética do contrato social para incluir os seres vivos não humanos e 

os entes orgânicos holísticos, reconhecendo-lhes não apenas valor intrínseco, mas também 

subjetividade e status de destinatários do direito ao equilíbrio ecológico e à sadia qualidade de 

vida, juntamente com os seres humanos, como membros de uma única comunidade biótica e 

ética e partes de um contrato natural615, cujos fundamentos devem ser a coerência universal de 

                                                 
614 SALAZAR CALDERÓN GALLIANI, Omar Fernando. Entre Eros y Wiracocha: un encuentro dialogico entre 

la filosofia griega y el pensamiento andino. 2015. 148 p. Tesis (Licenciado en Filosofía) − Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2015. Disponível em: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4395/Salazar_go.pdf?sequence=1. Acesso em: 
20 abr. 2020, p. 128. 

615 SERRES, Michel. O contrato natural. Tradução: Serafim Ferreira. Lisboa: Instituto Piaget, 1990, p. 65- 66. 
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Cirne-Lima, a relacionalidade616, reciprocidade617, complementariedade618 e a 

responsabilidade619 assimétrica e unilateral pelo risco exasperado no Antropoceno. 

                                                 
616 ESTERMANN, Josef. Filosofia andina: sabiduría indígena para un mundo nuevo. 2. ed. La Paz, Bolivia: 

Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), 2006. (Teología y Filosofía Andinas, 1), p. 107. 
617 Ibid., p. 145. 
618 Ibid., p. 139. 
619 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica. Tradução: 

Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 229. 
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 8 O RECONHECIMENTO DE PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SERES NÃO 

HUMANOS E ENTES ORGÂNICOS HOLÍSTICOS COMO DECORRÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA HARMONIA COM A NATUREZA 

 

A partir das teorias da consciência dos seres vivos e entes orgânicos e da evolução 

criadora de Henri Bergson, é possível vislumbrar uma dignidade comum a todos os seres vivos 

e entes orgânicos, o que denota que a subjetividade também pode ser reconhecida fora da 

província da racionalidade humana. 

Bergson, ao tratar da evolução, instinto e inteligência, pontua que: 

 

[...] nenhum caráter preciso distingue a planta do animal. As tentativas feitas para 
definir rigorosamente os dois reinos fracassaram sempre. Não existe uma única 
propriedade da vida vegetal que não tenha sido encontrada, em maior ou menor grau, 
em certos animais, não existe nenhum traço característico do animal que não tenha 
podido observar em certas espécies ou certos momentos, no reino vegetal. [...] Não 

existe manifestação da vida que não contenha, em estado rudimentar, latente ou 
virtual, os caracteres essenciais da maior parte das outras manifestações. A diferença 
está nas proporções620. 

 

Bergson traça um paralelo entre a consciência dos animais e das plantas, a partir da 

forma de alimentação, que influenciou durante um longo fluxo evolutivo a acentuação de 

diferentes traços que se constatam no animal e no vegetal. Enquanto o vegetal tem a capacidade 

extraordinária de retirar os nutrientes diretamente do carbono e do nitrogênio, o animal não tem 

a mesma aptidão para assimilar diretamente esses elementos minerais para sua nutrição, de 

modo que precisa se alimentar das substâncias orgânicas, ou seja, de plantas ou outros animais 

e, por isso, nos animais, o atributo da motilidade foi se aprimorando ao longo do percurso 

evolutivo. 

Em outras palavras, o fato de o vegetal tirar os nutrientes necessários diretamente do ar, 

da água e da terra aprofundou a diferença entre ele e o animal, ou seja, para o vegetal não há a 

necessidade de mobilidade para a nutrição, de modo que a tendência da fixidez foi se 

consolidando. Todavia, isso é apenas uma tendência acentuada, mas não uma regra rigorosa, 

pois há exceções como, por exemplo, o caso das dróseras, das dioneias e plantas insetívoras 

em geral que, além de se alimentarem pela raiz e pelas suas partes verdes, como ocorre em 

todas as plantas, ainda desenvolveram a habilidade de se alimentar dos insetos que capturam. 

Bergson explica que essa habilidade das plantas insetívoras surgiu tardiamente no curso da 

                                                 
620 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010, 

p. 123. 
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evolução, como uma tendência excepcionalmente desenvolvida por parte de plantas que  

precisavam complementar sua nutrição em solos muito pobres que não lhes propiciavam todos 

os nutrientes621. 

A existência de movimento nas plantas, em que pese não seja uma regra, 

excepcionalmente ocorre; a título de exemplo, Bergson cita o caso das dormideiras e 

trepadeiras. Além da motilidade, ainda se verifica em algumas plantas a capacidade de 

mimetizar; nesse sentido, pesquisa contemporânea de Stefano Mancuso refere-se, por exemplo, 

ao atributo mimético da Boquila trifoliata, uma trepadeira originária das florestas do Chile e da 

Argentina. Em cada árvore em que a Boquila cresce, ela imita o formato da folha e das flores 

do seu hospedeiro; sua habilidade mimética é tão desenvolvida que, se uma única Boquila se 

hospedar em mais de uma árvore, ela é capaz de imitar as folhas e flores de todas as árvores. 

Assim, em uma mesma Boquila podem ser encontrados variados formatos de folhas e flores. 

Essa habilidade mimética tem como fim reduzir estatisticamente a probabilidade de ataques por 

insetos herbívoros622. 

Bergson adverte que seria uma ilusão tentar distinguir um animal de uma planta apenas 

com base nos conceitos de fixidez ou mobilidade, pois esses são atributos que coexistem tanto 

no mundo animal quanto vegetal. A fixidez e a mobilidade são, assim, apenas sinais rasos de 

tendências mais profundas. Frisa que entre a mobilidade e a consciência há uma relação, de 

modo que quanto mais se desenvolve um sistema nervoso, mais precisos e variados são os 

movimentos do ser e mais aguçada a sua consciência, propiciando-lhe as escolhas de 

movimentos, de acordo com a necessidade. Todavia, assevera que a consciência e a mobilidade, 

e mesmo essa capacidade de escolha, não têm como condição necessária a existência de um 

sistema nervoso, e ainda explica: 

 

[...] este (sistema nervoso) apenas canaliza em determinados sentidos, levando-a ao 
máximo grau de intensidade, uma atividade rudimentar e vaga, difusa na massa da 
substância organizada. Quanto mais se desce na escala animal, tanto mais os centros 
nervosos se simplificam e se separam também uns dos outros; finalmente, deixa de 
haver elementos nervosos, submersos no conjunto de um organismo menos 

diferenciado. Mas o mesmo se passa com todos outros aparelhos, com todos os 
elementos anatômicos; e seria tão absurdo negar a consciência a um animal, por ele 
não ter cérebro, como declará-lo incapaz de se alimentar pelo fato de não ter 
estômago623. (grifos nossos) 

 

                                                 
621 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010, 

p. 125.  
622 MANCUSO, Stefano. Revolução das plantas: um novo modelo para o futuro. Tradução: Regina Silva. São 

Paulo: Ubu Editora, 2019, p. 42-48. 
623 BERGSON, op. cit., p. 128. 
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Antônio Damásio, hodiernamente, também entende que “um sistema nervoso não forma 

uma mente por conta própria e sim em cooperação com o resto de seu organismo. Isso destoa 

da noção tradicional de que o cérebro é a única fonte da mente”624. 

Para Bergson, o vegetal e o animal descendem de um antepassado comum, que reunia, 

em estado nascente, as tendências de um e outro. Todavia, em razão da forma de nutrição, os 

animais, que têm a necessidade de buscar sua alimentação, tiveram de desenvolver mais a 

motilidade e a sensibilidade: “O mesmo impulso por via do qual o animal deu a si próprio 

nervos e centros nervosos deve ter conduzido, na planta, à função clorofílica”625. 

Ao se considerar que as plantas e os animais descendem de um antepassado comum, 

que detinham em sua gênese a mesma tendência, que se desenvolveram em direções diferentes 

apenas para atender às suas habilidades nutricionais, há uma aproximação desses dois reinos, 

no sentido de se compreender que entre eles existe uma relação de complementariedade e não 

de hierarquia, como propuseram Aristóteles na cadeia do ser e Lovejoy626, o que muda 

totalmente as reflexões sobre o valor intrínseco do organismo e sua subjetividade. Se a 

motilidade no organismo animal denota uma sofisticação evolutiva, a habilidade de fazer 

fotossíntese também se apresenta admiravelmente complexa, ainda mais porque está na base de 

todo sistema de vida planetário. Nessa ordem de ideias, é equívoco subestimar o processo 

cognitivo vegetal pelo simples fato de não ter desenvolvido a tendência à motilidade no 

respectivo sistema nervoso, como aconteceu no animal. Essa tendência não foi desenvolvida 

como uma habilidade primária dos vegetais simplesmente porque são capazes de fazer a 

nutrição captando carbono e nitrogênio diretamente, a partir de suas folhas e raízes. Assim, se, 

em regra, não se deslocam, é só porque prescindem da mobilidade para sua nutrição. 

Essa direção diferente nas tendências entre o vegetal e o animal não pode ser 

considerada como um degrau hierárquico; tendo em vista a interdependência nutricional 

existente entre os dois reinos, trata-se apenas de uma divisão de tarefas. Logo, a relação entre 

vegetais e animais deve ser vista da perspectiva da complementariedade e da cooperação nas 

forças de trabalho em favor da vida como um todo. 

Depois que a consciência, impelida pela forma de nutrição do organismo, bifurcou sua 

organização em partes complementares, vegetal e animal, houve novamente o 

                                                 
624 DAMÁSIO, António. A estranha ordem das coisas: as origens biológicas dos sentimentos e da cultura. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 21.  
625 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010, 

p. 132. 
626 LOVEJOY, Arthur Oncken. The great chain of being: a study of the history of an idea. London: Transaction 

Publishers, 2009, p. 240.  
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desmembramento de uma dupla direção dentro do reino animal, tendo em vista que se 

desenvolveu o instinto e a inteligência, esta relacionada ao ser humano, aquele aos animais. 

Para se reconhecer a existência de uma dignidade biológica compartilhada por animais humanos 

e não humanos, é preciso compreender o ponto comum entre o instinto e a inteligência em suas 

origens e analisar as direções para quais tenderam e se acentuaram, bem como seus 

imbricamentos, pontos de intersecção e em que medida se opõem e se complementam. 

Inicialmente, Bergson esclarece que não existe uma superioridade da inteligência sobre 

o instinto, tendo em vista que não são atividades da mesma ordem, não se sucedem e tampouco 

existe uma diferença de graus entre eles. Em suas origens, a inteligência e o instinto se 

interpenetram e, mesmo quando tendem a diferentes direções, ao longo da evolução, 

“conservam algo de sua origem comum. Nem uma nem outro nunca se encontram em estado 

puro. [...] Não há inteligência na qual não se descubram vestígios do instinto e, sobretudo, não 

há instinto que não seja rodeado por uma franja de inteligência”627. 

Bergson explica que é justamente essa franja de inteligência, que se intersecciona com 

o instinto, que causou os vários equívocos que levaram muitos cientistas a concluir que instinto 

e inteligência são coisas da mesma ordem, com diferentes graus de complexidade e de 

perfeição. Todavia, instinto e inteligência são coisas diferentes, que se completam. Nessa linha, 

Bergson pontua que nem instinto nem inteligência comportam definições rígidas, tendo em 

vista que são apenas tendências que se acentuaram na direção do esforço do organismo para 

obter sua nutrição e seu bem-estar, a partir da matéria bruta. 

A humanidade tem considerado como indicativo mais primário da inteligência a 

capacidade de fabricar coisas. Bergson frisa que se a humanidade se despisse de seu orgulho, 

para definir a própria espécie de acordo com as características que a pré-história e a história 

têm atribuído ao ser humano como um indicativo de inteligência, a nomenclatura correta para 

definir a espécie humana seria homo faber e não homo sapiens. Em outras palavras, “a 

inteligência considerada naquilo que parece ser a sua atividade originária, é a faculdade de 

fabricar objetos artificiais, especialmente utensílios fabricadores de utensílios, e de lhes variar 

indefinidamente a fabricação”628. 

Entretanto, não se pode olvidar que os animais também possuem utensílios e máquinas, 

que fazem parte dos seus próprios corpos. Esses instrumentos, naturalmente acoplados aos 

corpos dos animais não humanos, já vêm com o funcionamento programado geneticamente pelo 

                                                 
627 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010, 

p. 153-154. 
628 Ibid., p. 157. 
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próprio instinto. O instinto emerge como um prolongamento do próprio trabalho organizador 

da matéria viva. Bergson cita como exemplo o instinto dos insetos, que apenas com o 

movimento dos seus corpos desenvolvem sua estrutura especial, organizando a vida social e o 

trabalho entre os indivíduos que compõem o grupo, impondo aos integrantes instintos diferentes 

para executarem tarefas diferenciadas na comunidade. Isso é o que acontece no polimorfismo 

das formigas, das abelhas e das vespas629. 

Ao se analisar o instinto e a inteligência, constatam-se vantagens e inconvenientes. O 

instinto rege o instrumento orgânico acoplado ao organismo, que é criado pelo próprio trabalho 

organizador da vida. Esse instrumento detalhadamente construído como obra da própria 

natureza, com complexidade estrutural e simplicidade funcional, assombra e desafia a 

inteligência humana a reproduzi-lo. Todavia, apresenta um inconveniente, sua estrutura é 

invariável, de modo que a mudança exige uma alteração genética na própria espécie, o que pode 

levar muito tempo para ocorrer. 

Já a inteligência volta-se para a fabricação de um instrumento que não veio naturalmente 

acoplado ao ser humano. Enquanto o tigre-de-dente-de-sabre era equipado com seu poderoso 

instrumento, enormes caninos com os quais estraçalhava o pescoço de suas vítimas630, o ser 

humano precisou fabricar sua própria presa, os punhais de sílex631. O instrumento fabricado de 

forma inteligente é imperfeito, tendo em vista que é feito à custa do esforço, da superação de 

dificuldades, entretanto, por ser feito de uma matéria desorganizada, pode assumir qualquer 

forma e se destinar a variados usos. 

O punhal de sílex inicialmente poderia ser usado pelos humanos na luta com os animais 

não humanos ou para retirar um tubérculo do solo; todavia, ao longo da evolução, foi sendo 

aperfeiçoado e ganhou novas e variadas funções, a tal ponto que dele descende o bisturi médico 

da modernidade. Isso por certo é uma das vantagens, frente ao instrumento orgânico regido pelo 

instinto. Não obstante, o instrumento fabricado apresenta-se inferior ao instrumento natural, 

quando o quesito for satisfação de necessidades imediatas. Quanto mais premente for a 

                                                 
629 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010, 

p. 158. 
630 LOPES, Reinaldo José. Tigre-de-dente-de-sabre viveu com humano. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A16-

A17, 23 fev. 2004. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2302200401.htm. Acesso em: 
25 mai. 2021. 
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(Sintra). Estudos Arqueológicos de Oeiras, Oeiras, Portugal, Câmara Municipal, v. 18, p. 175-199, 2010/2011. 
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necessidade, exigindo resposta mais rápida e precisa, o instrumento natural, regido pelo instinto, 

se apresenta mais eficaz na resposta do que o instrumento fabricado pela inteligência. 

Poder-se-iam elencar várias vantagens e inconveniências do instinto e da inteligência, 

todavia, para o propósito deste trabalho, basta demonstrar que não existe uma hierarquia de 

relevância entre a inteligência e o instinto, ambos são igualmente importantes e, em muitas 

ocasiões, se imbricam. Enquanto o instinto é “moldado sobre a própria forma da vida”, a 

“inteligência é caracterizada por uma natural incompreensão da vida”632, porque o ser humano 

tem uma obstinada tendência de tratar o vivo como se fosse matéria inerte, em pensar a realidade 

mecanicamente, como se fosse uma matéria sólida, quando, em verdade, a realidade é sistêmica, 

relacional e fluida. 

Não se pode olvidar que, mesmo fora da província da inteligência, o instinto não se 

evadiu do distrito do espírito e se manifesta nos fenômenos dos sentimentos, nas simpatias e 

antipatias não refletidas, não racionalizadas. Os seres humanos, pontua Bergson, quando agem 

instintivamente, também experimentam sensações que transitam pela consciência de um 

inseto633. 

Entre as características que a ciência atribui á inteligência, destaca-se a capacidade de 

fabricar, a ação orientada pela escolha, a linguagem marcada pela generalidade e mobilidade 

dos signos, a prodigiosa criação de símbolos, a lógica, a capacidade de evocar uma recordação 

espontaneamente sem a necessidade do gatilho de uma percepção atual. Os animais são dotados 

de instrumentos orgânicos, regidos pelo instinto, possuem uma linguagem com sinais em 

número bem determinado e aderente à coisa significada, portanto sem mobilidade. 

Os animais, apesar de terem memória, só podem despertar uma recordação quando 

estiverem diante de uma percepção semelhante àquela que ocorreu no passado do fato que se 

recorda; essa percepção é o impulso para acordar a sua recordação. Entre as características da 

inteligência, uma das mais importantes é a capacidade de formar juízo de valor para escolher, 

o que faz do ser humano um agente moral. Bergson frisa que “em toda a extensão do reino 

animal a consciência revela-se proporcional ao poder de escolha, permitido ao ser vivo, 

iluminando a zona de virtualidade que rodeia o ato, medindo a distância entre o que se faz e o 

que se poderia fazer”634. 
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Mesmo os animais com organismos mais simples podem apresentar um grau de 

consciência proporcional ao desenvolvimento de seus centros nervosos. Quanto mais 

desenvolvido o sistema nervoso, mais o organismo tem possibilidade de escolha de seus atos e 

liberdade para empreendê-los. 

Bergson ainda ressalta que: 

 

O erro capital que, transmitido desde Aristóteles, viciou a maior parte da filosofia da 
natureza foi ver na vida vegetativa, na vida instintiva e na vida racional três graus 
sucessivos do desenvolvimento de uma única tendência, quando são três direções 
divergentes de uma atividade que se cindiu com o seu crescimento. A diferença entre 
elas não é uma diferença de intensidade, nem, mais genericamente de grau – é uma 

diferença de natureza635. 

 

O que se constata, enfim, é que existe um impulso vital comum às plantas em seu torpor 

vegetativo, aos animais não humanos em seu instinto, e ao ser humano com sua inteligência. 

Todos buscam o florescimento, ainda que no decurso de seus desenvolvimentos tenham seguido 

caminhos diferentes, que acentuaram suas habilidades necessárias para a nutrição. Não existe 

uma hierarquia de importância entre eles. Tanto no topor vegetativo, quanto no instinto e na 

inteligência, os seres vivos e entes orgânicos comungam o anseio pela liberdade de florescer, 

perpetuar a vida e exercer suas aptidões naturais dentro de um grande sistema vivo, relacional 

e cooperativo. 

Nessa linha, existe um valor vital que se enraíza na origem de todos os seres vivos, 

sejam considerados individualmente ou holisticamente. A tônica da dignidade biológica está 

nesse valor vital, um tipo de liberdade comum a todos os seres vivos, assim explicado por Paul 

Taylor: 

 

Além do livre arbítrio, autonomia e liberdade social, há um quarto sentido em que os 
seres humanos podem ser considerados livres (ou não). Este significado de liberdade, 
ao contrário dos outros, se aplica igualmente para os seres vivos não humanos. É um 
conceito de liberdade de importância central para toda criatura que tem um bem 
próprio que se esforça para realizar. Pois ser livre, neste sentido, ser capaz de preservar 

a própria existência e promover o bem, e não ser livre, neste sentido, é ser incapaz de 
fazer essas coisas. O reconhecimento desse tipo de liberdade e de seu grande valor 
para todos os seres vivos é um dos principais elos entre os seres humanos e não 
humanos636. 

 

                                                 
635 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010, 

p. 153. 
636 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 121. 
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Na perspectiva de Paul Taylor, a essência dessa liberdade, que é compartilhada por todos 

os seres vivos, é a ausência de restrições. Dessa forma, é preciso entender quais seriam as 

restrições que retirariam a liberdade desses seres, tendo em vista que haverá uma variação de 

situações, de acordo com o grau de cognição de cada ser. O cerceamento dessa liberdade 

fundamental, que se enraíza em um valor comum a todos os seres vivos, e que este trabalho 

estende aos entes orgânicos holísticos, assume feições diferentes no vegetal, no animal não 

humano, orientado pelo instinto, e no ser humano, dotado de inteligência racional; todavia sua 

raiz é comum em todos os tipos de vida, pois reside na homeostase, ou seja, aquilo que Antônio 

Damásio define como “conjunto fundamental de operações no cerne da vida, desde seu início 

mais antigo – há muito tempo desaparecido nos primórdios da bioquímica − até o presente. É o 

imperativo poderoso, impensado, tácito, cujo cumprimento permite a cada organismo vivo, 

pequeno ou grande, nada menos que perdurar e prevalecer”637. 

Antônio Damásio distingue na homeostase do organismo a aptidão para sobreviver, 

necessária para prosperar. Esclarece que essa última disposição inata é mais sutil, tendo em 

vista que ela garante “que a vida é regulada não apenas em uma faixa compatível com a 

sobrevivência, mas também condicente à prosperidade, a uma projeção da vida no futuro de um 

organismo ou espécie”638. 

Como se constata, um dos aspectos da homeostase é a tendência ao pleno florescimento 

e este não se restringe somente aos seres considerados individualmente, mas também às 

espécies, aos ecossistemas e à própria biosfera. O autor associa o conceito de homeostase aos 

sentimentos, tendo em vista que eles revelam a condição de vida de cada organismo, variando 

do positivo para o negativo. Se a homeostase é deficiente, isso é um indicativo dos sentimentos 

negativos, já os sentimentos positivos indicam níveis adequados de homeostase, abrindo o que 

proporciona ao organismo oportunidade de florescimento e prosperidade. 

Damásio define sentimentos nesse contexto como “as experiências subjetivas do estado 

da vida, isto é, homeostase, em todas as criaturas dotadas de mente e de um ponto de vista 

consciente. Podemos dizer que os sentimentos são os representantes mentais da homeostase”. 

Embora Damásio ressalte que nem todos os seres vivos estão dotados de sentimentos, pontua 

que todos os seres vivos são “equipados com os mecanismos reguladores que foram os 

precursores dos sentimentos”639. 
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278 

 

Damásio ainda pontua que essa força para medrar inata aos seres vivos foi perscrutada 

por Spinoza, que a denominou de conatus e que, na atualidade, a neurociência compreende que 

está imanente na escala microscópica da vida de cada célula e também na escala macroscópica 

em toda a natureza. De fato, Spinoza, na proposição 6 da parte III da “Ética”, assevera: “Cada 

coisa esforça-se, tanto quanto está em si, por perseverar em seu ser”. Na explicação da 

proposição esclarece: 

 

Com efeito, as coisas singulares são modos pelos quais os atributos de Deus 
exprimem-se de uma maneira definida e determinada (pelo corol. da prop. 25 da P.1), 

isto é (pela prop. 34 da P.1), são coisas que exprimem de uma maneira definida e 
determinada a potência de Deus, por meio da qual ela existe e age. E nenhuma coisa 
tem em si algo por meio do qual possa ser destruída, ou seja, que retire a sua existência 
(pela prop. 4); pelo contário, ela se opõe a tudo que possa retirar a sua existência (pela 
prop. Prec.). E esforça-se, assim, tanto quanto pode e está em si, por perseverar em 
seu ser640. (grifos nossos) 

 

É no conceito da conatus de Spinoza, atualmente identificado pela neurociência de 

Antônio Damásio como homeostase, que reside uma liberdade básica compartilhada por todos 

os seres vivos, que Paul Taylor identifica como uma quarta liberdade641. Nessa liberdade que 

emerge da conatus repousa um valor vital, que este trabalho identifica como a dignidade 

radicular, aquela que está na raiz do ser, consubstanciada no inexorável impulso para o seu 

florescimento. Assim, propõe-se trazer a figura da conatus spinoziana, da homeostase de 

Antônio Damásio, para a ética e o direito como um autovalor, experimentado por todos os seres 

vivos e entes orgânicos holísticos; trata-se de uma dignidade radicular, no sentido de que a 

partir dela os seres vivos nutrem-se do impulso para a vida. Tudo o que enfraquece a vitalidade 

viola essa dignidade compartilhada por todos os seres viventes. Por se tratar de uma dignidade 

que reside no impulso vital do organismo enquanto tal, este trabalho propõe um neologismo 

para denominá-la, na linguagem jurídica, de biodignidade. 

O signo bio tem sua etimologia no grego βίος, cujas raízes etimológicas mais distantes 

apontam o significado de “energia vital”, “vida”642. Assim, demonstra-se adequado para 

compor o conceito de biodignidade, ou seja, essa dignidade radicular que emerge da conatus 
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ou da homeostase como um valor compartilhado por todos os seres vivos e orgânicos holísticos 

para a plena experiência da vida. 

Essa dignidade radicular, que se propõe denominar na esfera jurídica de biodignidade, 

irradia em três dimensões: i) na dimensão temporal da vida, pois concerne à experiência de 

viver o tempo natural do ciclo vital, que é peculiar a cada ser vivo e ente orgânico; ii) na 

dimensão substancial, pois diz respeito às condições adequadas de nutrição para o florescimento 

do organismo; iii) na dimensão sentimental do ser vivo, na medida que “os sentimentos são os 

representantes mentais da homeostase”643. 

A pessoa humana tem seu autovalor intrínseco, sua dignidade, reconhecida com base na 

racionalidade; este trabalho propõe o conceito de biodignidade como o suporte biológico sobre 

o qual repousa também a própria dignidade da pessoa humana. Se o ser humano tem uma 

dignidade que é inerente à sua condição humana, seja com base na imago Dei, seja com base 

na racionalidade, esse ser vivo dotado de inteligência, autoconsciência, linguagem privilegiada 

e agência moral é a expressão também de um organismo vivo, que comunga com todos os 

demais seres uma mesma dignidade no plano biológico, aquele impulso inexorável para a vida, 

ou seja, a conatus ou a homeostase. Assim, na raiz da dignidade da pessoa humana há a 

dignidade biológica, a biodignidade experimentada por todos os seres vivos. 

Não somente a racionalidade e a linguagem são os suportes para a dignidade. Como 

demonstrado por Bergson, na origem, a vida do vegetal, do animal e do ser humano descendem 

de um mesmo tronco. Quer chame essa força motriz inicial, incriada, dotada de causa sui644, de 

Deus uno, como fez Agostinho de Hipona, quer a nomine de aítion heautoû, como propôs 

Plotino, ou simplesmente de sistema auto-organizado, como a nominou Bertalanffy, ou ainda 

de coerência universal645, como fez Cirne-Lima, o fato é que dela, como causa última e radical 

de toda a vida sobre a Terra, descende a dignidade comum a todos os seres, a noção de autovalor 

vital que está imanente em todas as formas de vida. 

Há que se observar que entre a dignidade da pessoa humana e a biodignidade não existe 

um degrau hierárquico, mas uma sobreposição, tendo em vista que a dignidade da pessoa 

humana, em sua acepção mais plena, está fundamentada e amparada na dignidade biológica, 

naquele valor vital que impele todos os seres vivos e orgânicos sistêmicos rumo ao 

florescimento. Essa realidade desvela a beleza da dimensão ecológica da dignidade da pessoa 
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humana, um ser vivo singular que, entre tantos outros, desdobrou-se do Uno, como uma 

expressão da individualidade e da multiplicidade infinita da natureza, ou seja, a biodiversidade, 

e cujo florescimento está interconectado com todos os outros seres vivos. 

O conceito de biodignidade como um corolário do princípio da harmonia com a 

natureza, em sua função integrativa, alberga o valor intrínseco da vida na cognição vegetativa 

da planta que faz a fotossíntese para se nutrir e também nutrir todos os demais seres vivos do 

Planeta, no instinto do animal e na inteligência do ser humano. Todos apresentam a 

biodignidade em suas diferentes tendências vitais que, embora sejam diversas, estão 

visceralmente interconectadas em um grande sistema holístico e autopoiético, movido por uma 

mesma força originária autocausada. 

Como já mencionado, a biodignidade projeta-se em três dimensões: i) temporal; ii) 

substancial; iii) sentimental. Isso significa dizer que a proteção da vida do organismo, como 

experiência plena, deve abranger a garantia de cumprimento do ciclo vital na perspectiva do 

tempo, o que torna moralmente reprovável a interrupção precoce da vida dos seres vivos para 

satisfazer interesses não relevantes do ser humano. Abrange também a necessidade de os seres 

vivos terem garantida a sua plena nutrição, com acesso à luz solar, água potável e os demais 

alimentos adequados aos seus organismos. Por fim, um dos aspectos mais relevantes da 

biodignidade é o respeito pelos sentimentos e afetividade dos seres vivos e entes orgânicos pois, 

como já ressaltado por Antônio Damásio, isso afeta o nível de vitalidade do organismo vivo 646. 

Desse modo, propõe-se definir a biodignidade como o valor intrínseco e radicular, 

compartilhado por todos os seres vivos e entes orgânicos holísticos, que se enraíza no cerne do 

impulso vital e se projeta para assegurar o direito à plena experiência de vida pelo organismo 

em suas dimensões temporal, substancial e sentimental. 

 

8.1 O reconhecimento de uma personalidade jurídica adequada à biodignidade 

 

O reconhecimento da biodignidade, a partir do princípio da harmonia com a natureza, 

traz como consequência a necessidade de se redimensionar o conceito de pessoa e sujeito de 

direito para abranger os seres vivos não humanos e os entes orgânicos holísticos. 

O conceito de pessoa e de sujeito de direito repousa sobre a noção de individualidade. 

O conceito de indivíduo se desenvolveu na pré-modernidade com Francisco Suarez, que “centra 
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a unidade metafísica do princípio da individuação no ente”647. Todavia, a noção de indivíduos 

é antecedida pelo conceito de pessoa, como a condição humana daquele ser apto a ser inserido 

em uma relação qualificadamente jurídica pelo direito privado romano, em especial nas leis que 

disciplinam o dominium, o imperium e o patrimonium. 

Não se pode olvidar que, nesse ponto do percurso evolutivo da moralidade humana, 

havia o estatuto dos escravos no direito privado romano. Alguns humanos eram considerados 

perante o ordenamento jurídico como mera res (coisa), portanto destituídos de valor intrínseco 

e apenas valorados do ponto de vista instrumental. Segundo Gaio, esses humanos eram 

chamados de coisa humana ou coisa-pessoa. Como se vê, o próprio direito ocidental em seu 

nascedouro, no período pré-justinianeu, até o século V, reificava o ser humano, de modo que 

muitos historiadores consideram que nessa época ainda não se podia falar do conceito de 

personalidade jurídica648. 

Segundo Michel Villey, os conceitos de sujeito e direito subjetivo só vão ser 

conformados na transição da linguagem romana para a linguagem moderna na obra “Opus 

nonaginta”, de Guilherme de Ockham, que trata da questão da pobreza na ordem franciscana e, 

em cujo contexto, Ockham elaborou a noção de direito subjetivo649. 

A filosofia franciscana valoriza sobremaneira o conceito de liberdade individual, por 

entender que esse direito é uma condição básica para a vida cristã. Enquanto para a filosofia 

aristotélica, o indivíduo só apresenta relevância como membro da pólis, a doutrina cristã 

interpretada pela corrente nominalista franciscana valoriza mais a pessoa em seu aspecto 

individual. O personalismo se robustece com a consolidação do cristianismo. Assim, Ockham 

vai transplantar para o direito a sua forma de pensar a liberdade e a individualidade cul tivadas 

na seara espiritual. Desse modo, os conceitos de pessoa, individualidade, poder individual ou 

direito subjetivo e liberdade, depurados das leituras e interpretação do Evangelho nas celas 

franciscanas, vão migrar para as províncias do direito, tornando-se a pedra angular do 

positivismo jurídico na modernidade650. 

Nesse sentido, Costas Douzinas esclarece que o indivíduo, como sujeito de direito, surge 

no Ocidente primeiramente na teologia da escolástica, fundamentada no conceito de imago Dei, 

pela filosofia de Duns Scotus e Guilherme de Ockham, que sustentam a expressão máxima da 
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criação de Deus na individualidade do ser humano como pessoa, tendo em vista que rechaçavam 

os conceitos coletivos de cidade, comunidade e corporações, por entenderem que eram criações 

artificiais. 

Ockham sustentava que o poder exercido pelo indivíduo sobre sua própria vida era uma 

forma de dominium, isto é, de propriedade, enraizada não na lei, mas num direito natural, como 

fato básico da vida humana. Esse dominium do ser humano sobre sua vida, essa liberdade, eram 

direitos naturais outorgados pelo próprio Deus para o ser humano, que criara à sua imagem e 

semelhança. 

A raiz do positivismo jurídico está exatamente no entendimento dos nominalistas, que 

deduziam a lei da vontade divina como uma vontade absoluta e vinculante para todos os 

humanos, por causa da natureza divina da autoridade legiferante, de maneira que deveria ser 

cumprida independentemente de critérios contidos no ideal de justiça, na natureza e na razão. 

Douzinas observa que, nesse ponto, a origem, a fonte da lei e o método de sua interpretação 

começam a mudar, migrando da razão para a pura vontade, independentemente da natureza das 

coisas651. O nominalismo planta a semente da separação de Deus da natureza e do voluntarismo, 

que levará as gerações seguintes ao positivismo jurídico e ao fortalecimento do dualismo 

ontológico da modernidade. Nesse momento ocorre a transmutação do direito natural objetivo 

em direito individual subjetivo e surge então o indivíduo, o sujeito de direito que protagonizará 

doravante os cânones jurídicos: “Um deísmo laicizado substituiu o Cristo por um Deus da 

Razão, e finalmente o homem tornou-se Deus”652. 

O homem, como sujeito de direito divinizado, não tardou desdobrar sua personalidade 

para criar uma outra pessoa, a pessoa jurídica, a persona moralis. Franz Wieacker653 pontua 

que o direito justinianeu já ensaiava a criação da persona moralis, que posteriormente vai ser 

construída de forma bem refletida pelo direito canônico e pelos conciliadores654. Wieacker 

observa que a própria constituição e organização da Igreja e, mais tarde, do Estado moderno e 

das sociedades mercantis, foram fatores determinantes na criação da pessoa jurídica. O ser 

humano criou a pessoa jurídica para atuar como um instrumento a serviço do comércio e da 

economia de mercado. 
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Atualmente, a pessoa jurídica, reconhecida como uma realidade técnica, tem sua 

personalidade jurídica consolidada, de modo que é amparada pelos direitos da personalidade, 

que reconhece, por exemplo, sua pretensão à indenização por danos morais por violação da 

honra objetiva. Entretanto, apesar de a pessoa jurídica ter esses direitos e tantos outros 

reconhecidos, não passa de um instrumento jurídico, como ressalta Anderson Schreiber:  

 

[...] a pessoa jurídica é uma entidade abstrata, concebida pelos juristas para que as 
pessoas humanas possam alcançar determinados resultados práticos. A distinção é, 
portanto, radical: enquanto as pessoas humanas são fins em si mesmas, as pessoas 
jurídicas consistem em um dos muitos instrumentos jurídicos colocados a serviço das 
pessoas humanas. Embora essa observação pareça óbvia, muitas vezes passa 

desapercebida em nossa doutrina e jurisprudência, que acabaram por assimilar as duas 
noções. É que as pessoas jurídicas, como o próprio nome revela, foram construídas à 
imagem e semelhança das pessoas naturais. São ambas pessoas para a ciência do 
direito, no sentido de que são dotadas de personalidade jurídica em sentido 
subjetivo655. 

 

Como se constata, primeiramente o ser humano se autocriou como pessoa, dotada de 

uma personalidade individualizada, distinta e superior a todos os outros seres vivos, justificando 

essa excelsa distinção em sua semelhança com Deus; depois, como senhorio da biosfera, não 

titubeou em criar outra pessoa artificial para servir-lhe na exploração, reificação e escravização 

de todos os seres vivos sobre a Terra. Incluiu no rol dos escravizados até mesmo os integrantes 

da própria espécie humana, que ocasionalmente foram expulsos das províncias sagradas dos 

direitos da personalidade, ora por motivos bélicos e econômicos, ora sob fundamentos 

religiosos, e até com base em critérios raciais. Não bastasse construir o conceito de 

personalidade jurídica sobre o vergonhoso alicerce do especismo, não se constrangeram e m 

agravá-lo também com o racismo. 

Paradoxalmente, quando se propõe ao ser humano o reconhecimento de valor intrínseco 

e personalidade jurídica aos seres vivos não humanos, a pronta e óbvia resposta é no sentido de 

que a personalidade é o conjunto dos direitos que são próprios da pessoa humana, que é 

merecedora da proteção à integridade psicofísica, à honra, à dignidade, de modo que esses 

direitos não poderiam ser estendidos aos animais e plantas porque lhes faltam alma, agência 

moral e linguagem. Mas, curiosamente, os membros da espécie humana não dotados de agência 

moral são considerados pessoas e titulares de direito e, o mais curioso, é o fato de atribuírem a 

proteção dos direitos da personalidade a uma ficção ou realidade técnica chamada pessoa 

                                                 
655 SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo. Saraiva, 2020. 

p. 98. 
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jurídica, que atualmente tem a honra objetiva reconhecida, e negarem os direitos da 

personalidade aos grandes primatas, aos rios, aos pássaros, às arvores milenares, por exemplo. 

Não se verifica um fundamento ontológico que justifique o reconhecimento de 

personalidade jurídica, com seus consectários, a uma realidade técnica, criada pelo ser humano, 

e a negação de direito semelhante, por exemplo, para rios como o Paraguai, o Amazonas, o 

Paraná, o São Francisco, ou para as samaúmas milenares, para os felinos, para os cachorros, 

gatos, para abelhas e para ecossistemas vitais, como o Pantanal. 

Não existe um empecilho ontológico e ético para o reconhecimento de personalidade 

jurídica para os seres vivos não humanos e entes orgânicos, o que existe é o voluntarismo e o 

arbítrio, que têm sido os verdadeiros fundamentos do antropocentrismo jurídico que ainda 

prevalece na humanidade, mesmo diante da grave crise antropogênica que compromete a 

perpetuação de toda a vida na Terra. 

Ora, se o ser humano personificou a pessoa jurídica, um ente abstrato despido de vida, 

uma criação da linguagem humana, outorgando-lhes direitos subjetivos, qual seria a dificuldade 

ontológica e jurídica de reconhecer o valor intrínseco e a personalidade jurídica aos seres vivos 

não humanos? Talvez a grande dificuldade não seja nem ontológica e nem jurídica, mas 

econômica. A mesma dificuldade alegada para manutenção da escravização de seres humanos, 

ainda no recente século XVIII. 

Entretanto, diante do princípio da harmonia com a natureza, no qual se funda o conceito 

de biodignidade, este trabalho propõe o reconhecimento da existência da pessoa biológica, 

dotada de uma personalidade jurídica compatível com sua própria biodignidade, ou seja, como 

suas aptidões naturais, sua homeostase, para o florescimento vital. 

Se a pessoa jurídica se justifica como uma realidade técnica institucional, necessária 

para o desenvolvimento econômico e social da humanidade; a pessoa biológica repousa sobre 

o conceito de biodignidade, que decorre da função integrativa do princípio da harmonia com a 

natureza, para resguardar a dignidade vital de todos os seres vivos, incluído o ser humano, de 

modo que é fundamental para a preservação dos direitos humanos, pois resguarda a integridade 

ecológica, como núcleo normativo do princípio do desenvolvimento sustentável. 

Assim como a personalidade da pessoa jurídica não é homogênea, pois assume nuances 

diferentes de acordo com os seus objetivos sociais, também a personalidade jurídica das pessoas 

biológicas deverá ser diferenciada e adequada à biodignidade dos diferentes seres vivos não 

humanos e entes holísticos orgânicos, com a finalidade de proteger sua liberdade básica de 

florescimento e bem-estar. 
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O ser humano, como agente moral, dotado de autoconsciência, tem uma personalidade 

jurídica mais densa, uma vez que alberga direitos que são necessários para a dignidade da 

pessoa humana como um “valor próprio que identifica o ser humano como tal”656. O ser 

humano, como ser autoconsciente, criativo e complexo, apresenta necessidades e anseios que 

são inerentes a sua própria condição multidimensional; entretanto, como já dito, assim como os 

demais seres vivos, comunga com o reino vegetal e animal uma mesma liberdade básica, que 

diz respeito ao florescimento biológico, à nutrição do corpo físico, portanto também é titular de 

biodignidade. 

Para a proteção da dignidade da pessoa humana, os ordenamentos jurídicos asseguram 

direitos que são correlatos às várias facetas da liberdade humana, como o direito à vida, ao 

corpo, às honras subjetiva e objetiva, ao nome, à identidade pessoal, à imagem, à intimidade, à 

privacidade. A pessoa jurídica, por sua vez, como uma realidade técnica, tem um rol de direitos 

da personalidade mais restrito e compatível com seus objetivos instrumentais. Nessa linha, este 

trabalho propõe o reconhecimento dos direitos da personalidade da pessoa biológica de acordo 

com a sua biodignidade, assentada no conceito spinosiano de conatus ou homeostase de 

Antônio Damásio e na teoria da evolução criadora de Henri Bergson. 

A personalidade em sentido subjetivo é considerada como sendo a aptidão genérica para 

ser titular de direitos e obrigações, ou seja, ser sujeito de direito. O conceito de personalidade 

está jungido à noção de simetria entre direitos e obrigações. Essa ideia tem suas raízes no 

contratualismo kantiano e tem servido de óbice ao reconhecimento dos direitos da 

personalidade dos seres vivos não humanos, sob o pretexto de que não poderiam ser sujeitos de 

direito, tendo em vista que não são agentes morais e, dessa forma, não poderiam assumir 

deveres e obrigações. Não obstante, propõe-se o conceito de personalidade jurídica biológica 

das plantas, animais e ecossistemas de forma assimétrica e unilateral. Isso significa dizer que, 

embora os animais, as plantas e os ecossistemas não sejam agentes morais, por serem 

possuidores de biodignidade, têm o direito de reconhecimento de sua personalidade jurídica 

como sujeitos morais, com todos os consectários daí decorrentes. 

Nesse ponto, este trabalho adota a expressão sujeito moral de Paul Taylor657 para 

designar os seres vivos não humanos e também os entes orgânicos holísticos658 que, apesar de 

                                                 
656 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 38-39. 
657 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 28. 
658 Observa-se que este trabalho diverge de Paul Taylor em dois pontos: i) primeiramente, não adotou a expressão 

valor inerente usada por Taylor, como equivalente do valor intrínseco; ii) reconhece o valor intrínseco e também 
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não terem racionalidade e, por conseguinte, não serem agentes morais, devem ser respeitados 

como sujeitos morais, isto é, como destinatários de respeito e consideração moral, uma vez que 

também são titulares da mesma biodignidade experimentada pelos seres humanos. 

As pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica gozam de uma personalidade jurídica 

diferenciada, que se amolda a sua biodignidade. O nascimento ou eclosão da vida é o termo 

inicial da pessoa jurídica biológica, que também finda com a morte, ou o equilíbrio 

termodinâmico, no caso da pessoa sistêmica. Entretanto, durante o percurso de suas vidas, ainda 

que breves, as pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica devem gozar dos direitos que são 

decorrentes da biodignidade em sua tríplice dimensão. 

No paradigma jurídico antropocêntrico, o conceito de personalidade está vinculado à 

aptidão para contrair direitos e obrigações, de modo que, nessa visão, o fato de as pessoas 

biológicas não terem aptidão para firmar obrigações no mundo jurídico, construído pela 

linguagem humana e no qual são estabelecidos os vínculos obrigacionais, as impossibilitaria de 

serem consideradas pessoas dotadas de personalidade. Não obstante, essas pessoas biológicas 

vegetal, animal e sistêmica se desincumbem de outras funções importantíssimas na biosfera do 

Planeta e colaboram para a emergência e florescimento da vida, contribuindo até mais para os 

seres humanos que estes para elas. 

O fato de não serem dotadas da linguagem humana, necessária para as habilitarem a 

firmar obrigações bilaterais contratuais na linguagem própria do sistema jurídico, não significa 

que não cumpram funções regidas pelo princípio natural da reciprocidade, que norteia as 

relações sistêmicas da biosfera para beneficiar todos os seres vivos, incluindo os humanos. Com 

efeito, no contrato natural sistêmico, que regula a vida planetária, as plantas, os animais e os 

ecossistemas cumprem funções que são reguladas pelo princípio natural da reciprocidade. Basta 

lembrar que a pessoa biológica vegetal produz, pela fotossíntese, o oxigênio para manter a vida 

em todo Planeta. Além disso, geram milhares de frutos, tubérculos, sementes e fibras que 

alimentam a economia humana. De forma semelhante, a pessoa biológica animal desincumbe-

se do sustento do ser humano, com o trabalho incomensurável de fornecer, com a própria 

energia vital, peles, lã, gordura, carne, ovos, leite e mel. Igualmente, os entes orgânicos 

sistêmicos realizam seu trabalho contínuo para a emergência da vida na biosfera. 

Dessa forma, existe, sim, bilateralidade e reciprocidade; se, nesse exato momento, os 

seres humanos respiram, dessedentam e se alimentam, isso se deve ao cumprimento ininterrupto 

do trabalho das pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica na execução contínua do grande 

                                                 
a subjetividade dos entes orgânicos holísticos, já Taylor restringe o reconhecimento de valor inerente 

(equivalente do valor intrínseco) apenas aos seres vivos. 
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contrato natural da vida, regido pelo princípio cósmico da reciprocidade, que foi imitado pelo 

ser humano na linguagem jurídica com os nomes de comutatividade e bilateralidade contratuais.  

Ademais, assim como o direito reconhece a dignidade e a personalidade jurídica de 

humanos sem agência moral, como recém-nascidos ou pessoas humanas com severas limitações 

cognitivas, da mesma forma deve reconhecer a personalidade jurídica aos seres vivos não 

humanos, com base no conceito de homeostase, sobre o qual repousa a biodignidade. Nessa 

linha, este trabalho propõe estabelecer os direitos da personalidade da pessoa biológica de forma 

diferenciada, a partir das tendências evolutivas apresentadas por Bergson; estabelecendo a 

abrangência da dignidade biológica para proteger as tendências evolutivas dos seres vivos não 

humanos e entes orgânicos holísticos de acordo com o direcionamento de homeostase, que se 

manifesta de forma diferenciada no vegetal e no animal. 

A natureza dos direitos da personalidade já reconhecidos para o ser humano, como 

preleciona Carlos Alberto Bittar, “são direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria 

estruturação física, mental e moral”659. Bittar ainda explica que para a concepção naturalista de 

personalidade à qual adere, considera os direitos da personalidade direitos inatos:  

 

Entendemos que os direitos da personalidade constituem direitos inatos – como a 
maioria dos escritores ora atesta −, cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e 
sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo – em nível constitucional ou 
em nível de legislação ordinária −, dotando-os de proteção própria, conforme o tipo 
de relacionamento a que se volte, a saber, contra o arbítrio do poder público ou as 

incursões de particulares660. 

 

Assim como os direitos da personalidade da pessoa humana são direitos naturais, que se 

desdobram da própria dignidade, cabendo ao Estado tão somente reconhecê-los, os direitos da 

personalidade das pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica também são inatos, tendo em 

vista que decorrem da biodignidade, que se funda naquele impulso natural para a vida que 

Spinoza denominou de conatus, ou homeostase, para Antônio Damásio. 

Trata-se de um direito que já existe, que é imanente a todos os seres vivos, não é 

derivado e nem adquirido, porque simplesmente emerge da própria vida, como um impulso, 

como decorrência do autovalor vital que jaz na biodignidade de todos os seres vivos e 

orgânicos; deve, assim, ser reconhecido pelos ordenamentos jurídicos como um direito 

originário, respeitado pelo Estado e por todos, tendo em vista que é um direito erga omnes. 

                                                 
659 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. rev. aum. e modificada por Eduardo C. B. Bittar. 

São Paulo: Saraiva, 2015. p. 35. 
660 Ibid., p. 39. 
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Destarte, apresenta-se uma proposta de reconhecimento da pessoa biológica dotada de 

uma personalidade jurídica compatível com suas aptidões homeostáticas originárias, desde o 

nascimento com vida, estruturando-a em três vertentes: 1) pessoa biológica vegetal; 2) pessoa 

biológica animal dotada de instinto; 3) pessoa biológica orgânica holística dotada de cognição 

sistêmica. 

Além de seu aspecto imanente, como um atributo originário decorrente da biodignidade, 

a personalidade jurídica da pessoa biológica, assim como a da pessoa humana, projeta-se para 

o mundo social, tendo em vista as relações necessárias travadas pela pessoa biológica com as 

pessoas humanas em zonas de intersecção da biosfera com as instituições sociais, como, por 

exemplo, a pesquisa científica e o direito de propriedade, este considerado um direito natural 

dos humanos. Dessa forma, os direitos da personalidade biológica inevitavelmente interferem 

nas relações jurídicas humanas nessas zonas de intersecção, donde emergem os conflitos de 

interesses entre as pessoas humanas e as pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica.  

Para a resolução de eventuais conflitos de interesses entre a pessoa humana e a pessoa 

biológica vegetal, animal e sistêmica, este trabalho adota os princípios prioritários de Paul 

Taylor: 1) princípio da autodefesa; 2) princípio da proporcionalidade; 3) princípio do erro 

mínimo; 4) princípio da justiça distributiva; 5) princípio da justiça restitutiva. 

O princípio da autodefesa assegura aos seres humanos, agentes morais, o direito de se 

resguardarem da ação de organismos perigosos ou nocivos, com base nos mesmos parâmetros 

normativos do instituto da legítima defesa do direito penal. O princípio da autodefesa autoriza 

ações: 

 
[...] que são absolutamente necessárias para manter a própria existência de agentes 

morais e para capacitá-los a exercer as capacidades de agência moral. Não permite 
ações que envolvam a destruição de organismos quando essas simplesmente 
promovem os interesses ou valores que os agentes morais podem ter como pessoas661. 

 

Contudo, quando se estiver diante de conflito de interesses entre humanos e não 

humanos, que não são nocivos, ou seja, situação que está fora da área de incidência do princípio 

da autodefesa, Taylor propõe a aplicação de quatro outros princípios: i) princípio da 

proporcionalidade; ii) princípio do erro mínimo; iii) princípio da justiça distributiva; iv) 

princípio da justiça restitutiva. 

Diante de conflito entre interesses básicos de plantas ou de animais e interesses não 

básicos dos humanos, sugere a aplicação dos princípios da proporcionalidade e do erro mínimo.  

                                                 
661 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 279-280. 
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Interesse para Taylor é qualquer objeto ou evento útil para preservar e proteger, em 

algum grau, o bem de um ser vivo. Nesse contexto, os interesses são classificados em interesse 

básico e interesse não básico. Básico é o interesse cuja lesão causa um grave dano para  um 

organismo. Os interesses básicos dos humanos são afetos à própria racionalidade e autonomia 

da pessoa para a manutenção biológica, ou seja, para garantir seus bens primários662. 

Além desses valores universais ou bens primários, existem interesses outros, que são 

não básicos, afetos a fins particulares, logo sua valoração depende das referências culturais da 

pessoa. Os bens primários que justificam interesses básicos são comuns a todos os humanos, já 

os interesses “não básicos” são variáveis e individuais, pois mudam de acordo com o contexto 

cultural e histórico. 

Para Taylor, os princípios da razoabilidade e do erro mínimo são fundamentados na 

distinção entre interesse básico e interesse não básico. Esses princípios são usados para 

equacionar conflitos entre reivindicações concorrentes, isto é, hipóteses em que os interesses 

básicos de animais ou de plantas entram em colisão com interesses não básicos de humanos 663. 

Distingue dois tipos de interesses não básicos de humanos: a) interesses não básicos de 

humanos que são intrinsicamente incompatíveis com os interesses básicos de plantas, animais 

e com uma atitude respeitosa para com a natureza; b) interesse não básico de humanos, que não 

“exemplificam em si uma atitude exploradora em relação à natureza, mas em mui tas 

circunstâncias práticas, os meios utilizados para satisfazer esses interesses produzem efeitos no 

mundo natural que, aos olhos daqueles que respeitam a natureza, devem ser evitados sempre 

que possível”664. Esses últimos interesses não são intrinsecamente incompatíveis com os 

interesses básicos da natureza, no entanto a satisfação deles tem consequências colaterais 

nocivas para a natureza, portanto deve ser evitada. 

A satisfação dos interesses não básicos humanos que são intrinsecamente incompatíveis 

com os interesses básicos de outros seres vivos é demonstração de grave desconsideração pelos 

biodignidade dos organismos vivos, pois reforça a ideia de instrumentalidade da natureza. Cita 

como exemplos de interesses humanos não básicos, intrinsecamente incompatíveis com uma 

atitude respeitosa para com a naturezas: o abate de elefantes para que o marfim de suas presas 

seja utilizado no fabrico de souvenires; o assassinato de rinocerontes para extrair seus chifres e 

                                                 
662 Ibid., p. 284-286. 
663 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 288. 
664 Ibid., p. 291. 



290 

 

usá-los na confecção de punhais; a caça e a pesca recreativas; e a tourada665. Acrescenta-se 

ainda aos exemplos de Taylor a vaquejada, que é comum na realidade cultural brasileira. 

Já o segundo tipo de interesses não básicos de humanos, ou seja, aqueles que não são 

intrinsecamente incompatíveis com os interesses básicos da natureza, mas cuja satisfação tem 

consequências colaterais nocivas para as plantas e animais, são os que não implicam, por si só, 

em uma atitude danosa para as plantas, os animais e o meio ambiente, todavia as circunstâncias 

concretas, os meios empregados para satisfazê-los, geram danos colaterais. Esses efeitos 

concretos, que afetam o equilíbrio do meio ambiente, a vida, a integridade física e mental dos 

animais e a saúde das plantas devem ser evitados sempre que for possível666. Podem ser citados 

como exemplos a construção de uma estrada em um bioma que ainda não sofreu interferência 

humana, que colocará em risco os integrantes da fauna da região, ou a construção de uma 

barragem em um rio. 

Taylor propõe o princípio da proporcionalidade para resolver conflitos entre interesses 

não básicos de humanos (intrinsecamente incompatíveis com uma atitude de respeito pela 

natureza) em oposição aos interesses básicos dos animais e plantas. Diante dessas situações, 

deve sempre ser dado maior peso ao interesse básico, independentemente da espécie. O 

intérprete deve levar em consideração a essencialidade dos interesses em conflito, não importa 

a espécie titular do interesse em colisão, seja humana ou não humana; o relevante é privilegiar 

sempre o interesse básico, quando estiver em conflito com interesse não básico. 

Taylor apresenta como condições para a aplicação do princípio da proporcionalidade a 

concorrência e colisão entre interesses humanos não básicos intrinsecamente incompatíveis 

com uma atitude de respeito pela natureza e interesses básicos de outros seres vivos em situação 

inofensiva para o ser humano, tendo em vista que, em uma situação de grave risco para a 

integridade física, a saúde e a vida do ser humano, o princípio aplicável é o princípio da 

autodefesa667. 

Já o princípio do erro mínimo deve ser aplicado quando houver conflito entre interesse 

básico de plantas, animais e interesse não básico dos seres humanos que, embora não seja 

intrinsicamente incompatível com o respeito à natureza, sua consecução pode gerar efeitos 

colateralmente danosos aos interesses básicos da natureza. Nesse caso, os interesses não básicos 

humanos envolvidos, em regra, representam um ideal civilizatório e social compartilhado pela 

                                                 
665 Ibid., p. 288. 
666 Ibid., p. 291. 
667 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 293. 
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comunidade humana, e por esse motivo são considerados relevantes, mesmo por pessoas 

esclarecidas e que têm respeito pela natureza. Ainda que conscientes dos riscos de efeitos 

negativos para o meio ambiente, e preocupadas com isso, preferem correr o risco a abrirem mão 

de valores que considerem caros à civilização, tais como o desenvolvimento social, a 

tecnologia, a cultura e o estilo de vida. 

Para esses casos, Taylor propõe a aplicação do princípio do erro mínimo, ou seja, a 

escolha de uma solução que cause o menor número de violações da regra da não maleficência 

no sistema ético de respeito pela natureza. Dessa forma, o interesse humano não básico só deve 

ser atendido se não houver uma alternativa para alcançar o bem social almejado que seja menos 

danosa à natureza. O permissivo ético para a concreção desses interesses humanos não básicos 

está condicionado à possibilidade de minimizar erros que possam violar os interesses básicos 

da natureza668. 

Para Taylor, o princípio da justiça distributiva deve ser aplicado às demandas de 

interesses concorrentes de humanos e não humanos, quando os interesses que dão origem às 

reivindicações estão no mesmo grau de relevância. A justiça distributiva estabelece critérios 

para uma equânime distribuição da satisfação de interesses entre todas as partes envolvidas em 

um conflito, quando esses interesses em colisão forem todos básicos, logo de igual relevância 

e peso moral. Em situações assim, cada parte deve ser aquinhoada paritariamente669. 

Taylor ressalta que, diante da insuficiência da justiça distributiva em aquinhoar seres 

humanos e não humanos igualitariamente, ela deve ser suplementada pela aplicação de outro 

princípio prioritário, o chamado princípio da justiça restitutiva, ou seja, se não se consegue 

realizar uma justiça perfeita, deve haver reparação ou compensação. 

Taylor exemplifica que a preservação de ecossistemas não explorados é ao mesmo 

tempo uma aplicação do princípio da justiça distributiva e do princípio da justiça restitutiva, 

tendo em vista que a preservação da vida selvagem é uma questão de justiça para com os 

animais e plantas selvagens, em dois aspectos: a) a preservação de um deserto, por exemplo, é 

uma partilha da graça da natureza com outros seres, que igualmente têm direito de desfrutá-la 

e, portanto, é uma forma de distribuir justiça; b) o juízo de imparcialidade que inspira os 

humanos a preservarem um deserto, ou selva, é uma forma de reparação e restituição pelos 

                                                 
668 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 295. 
669 Ibid., p. 306. 
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imensuráveis malefícios que a humanidade já criou para a natureza. Dessa forma, trata-se 

também de uma forma de justiça restitutiva670. 

Taylor, enfim, propõe os seguintes critérios para formulação de juízos de reparação e 

compensação adequados: a) quanto maior o dano causado, maior a recompensa; b) toda 

reparação deve ser feita com foco na saúde dos ecossistemas interiores e de suas comunidades 

bióticas, e não considerando apenas indivíduos isolados671. 

Apesar de a teoria de Taylor não reconhecer o valor intrínseco e subjetividade dos entes 

orgânicos holísticos, este trabalho adota seus critérios prioritários de resolução de conflitos 

entre os interesses das pessoas humanas e os das pessoas biológicas, incluindo também a pessoa 

biológica orgânica holística dotada de cognição sistêmica, ou seja, os ecossistemas e a própria 

biosfera. 

Como já mencionado, a personalidade jurídica da pessoa biológica, assim como a da 

pessoa humana, projeta-se para o mundo social com efeitos erga omnes que obrigam as pessoas 

humanas e as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado a respeitarem os direitos 

das pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica. Trata-se de um dever pautado em dois 

princípios éticos que fundamentam o princípio da harmonia com a natureza, o princípio da 

responsabilidade proposto por Hans Jonas e o princípio da coerência universal de Cirne-Lima. 

Assim, a pessoa humana dotada de agência moral, racionalidade, tem o dever de 

respeitar e assegurar os direitos da personalidade das pessoas biológicas, que são sujeitos morais 

sem agência moral. Esse dever impõe uma responsabilidade assimétrica e exasperada, 

semelhante ao dever de respeito e responsabilidade dos genitores para com os filhos, como 

propôs Hans Jonas, ao tratar do princípio da responsabilidade. Além disso, é uma questão de 

coerência cósmica, ou seja, de escolhas que propiciem relacionamentos harmônicos do ser 

humano com a natureza. Dessa forma, na sequência, será feita uma análise individualizada dos 

direitos desdobrados da personalidade biológica para cada tipo de pessoa biológica, de acordo 

com sua biodignidade. 

 

8.1.1 A pessoa biológica vegetal 

 

A pessoa biológica vegetal compreende todos os seres do reino vegetal. Este trabalho 

propõe incluir neste grupo os fungos apesar de seu caráter peculiar, tendo em vista que não são 

                                                 
670 TAYLOR, Paul W. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25th anniversary edition. Princeton: 

Princeton University Press, 2011, p. 317-319. 
671 Ibid., p. 321. 
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classificados nem como animais e nem como plantas672. A personalidade da pessoa biológica 

vegetal deve se assentar em sua biodignidade, que abrange a sua liberdade básica para florescer 

e prosperar. A homeostase vegetal abrange, em termos bastante básicos, a necessidade de 

permanência em seus territórios naturais, de incidência da luz solar, de acesso a água e aos 

minerais, da simbiose com seus polinizadores e com os fungos, para em seus processos 

cognitivos florescer plenamente. 

Anthony Trewavas, ao tratar da inteligência das plantas, observa que os dicionários 

definem inteligência como autorreconhecimento ou capacidade de compreensão, definições que 

são perfeitas para uma visão antropocêntrica, todavia adverte que para os biólogos que 

pesquisam a inteligência de outros organismos não humanos, essas definições carecem de 

substancialidade. 

Trewavas observa que um dos grandes problemas na pesquisa sobre inteligência em 

outros organismos é o viés subjetivo do conceito de inteligência, ou seja, as comparações que 

são feitas dos demais seres vivos com os humanos para se estabelecer os critérios das 

características que são denotadoras de inteligência. Essa é uma visão antropocêntrica e parcial 

do que venha a ser inteligência, que atualmente já é rechaçada por vários ramos das ciências, 

como, por exemplo, a cibernética, que entende como critério fundamental para definir 

inteligência a presença de aspectos que possibilitam uma espécie predominar, em termos 

biológicos, sobre outra espécie. 

Assim, o domínio que as plantas exercem sobre as outras espécies do Planeta, por 

estarem na base de todo o processo vital, já é, por si só, denotador de um tipo de inteligência 

que não pode ser menosprezado. Uma outra suposição corriqueira e errônea sobre o que venha 

a ser inteligência diz respeito ao senso comum que relaciona a inteligência ao cérebro, levando 

a crer que apenas os organismos com cérebro desenvolvido, como primatas, cetáceos, corvos e 

elefantes, por exemplo, poderiam ser considerados inteligentes, todavia, há algum tempo, a 

ciência já superou essa visão do “chauvinismo cerebral”673. 

Trewavas pontua que, assim como os animais se movem quando provocados, as plantas 

também reagem, mudando seu fenótipo. Nesse sentido, as plantas verdes reagem a vários 

fatores bióticos ambientais, como os estímulos mecânicos relacionados à nutrição, umidade, 

                                                 
672 “Os fungos são seres surpreendentes. Na classificação padrão dos seres vivos não se encaixam como animais 

nem como plantas. As plantas, por definição, produzem seus nutrientes a partir da matéria inorgânica, ou seja, 
sobrevivem de maneira totalmente independente de outras formas de vida.” (WOHLLEBEN, Peter. A vida 
secreta das árvores. Tradução: Petê Rissati. Rio de Janeiro: Sextante, 2017, p. 51). 

673 TREWAVAS, Anthony. The green plants as an intelligent organism. In: BALUŠKA, František; MANCUSO, 
Stefano; VOLKMANN, Dieter (ed.). Communication in plants: neuronal aspects of plant life. Berlin; 

Heidelberg: Springer Verlag, 2006. p. 2. 
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formação do solo, temperatura, gases; todos esses fatores influenciam a planta, à sua maneira, 

para a força, a direção de seu desenvolvimento e a própria plasticidade fenotípica. Essas 

informações são integradas, processadas e absorvidas em nível celular e de tecido, 

desencadeando mudanças de forma nas plantas. 

Trewavas cita Darwin, para quem “a ponta das raízes dos vegetais atua como o cérebro 

de um dos animais inferiores”, e pontua que as plantas verdes são compostas por milhões de 

células, sendo que cada célula individual é inteligente. Explica ainda que as plantas 

desenvolveram um sistema de inteligência coordenado, a partir de seus hormônios. As plantas, 

no seu processo nutricional, buscam de forma ativa recursos alimentares que lhes permitam 

mudar sua arquitetura, fisiologia e fenótipo. Esse sistema implica tomada de decisão, escolha, 

tendo em vista que, quando localizam pelas raízes fragmentos ricos em recursos nutritivos, 

desencadeiam uma proliferação de ramificações das raízes para aumentar a absorção desses 

minerais energéticos e de água, orientando, assim, o crescimento das raízes, dos brotos e das 

folhas na direção ideal à obtenção de nutrientes, ou seja, em direção às áreas onde detectam a 

existência de minerais energéticos e água. 

Trewavas destaca ainda que: 

 

As plantas são territoriais, minimizam a competição de suas próprias raízes e preferem 
solos desocupados. [...] Outros estudos convincentes indicam que os sistemas 

radiculares são autossensíveis, um aspecto importante do comportamento inteligente. 
Quando os clones da mesma planta são separados, em algumas semanas os sistemas 
radiculares se reconhecem como estranhos e proliferam de acordo. As plantas avaliam 
e respondem às oportunidades locais que, no futuro, beneficiarão toda a planta674. 

 

Witzany, na mesma direção, esclarece que o desenvolvimento das plantas não acontece 

de forma autômata, mas por meio de signos. Como todos os seres vivos, as plantas avaliam a 

realidade de seu entorno para estimar a quantidade de energia que precisam para atingir  suas 

metas; elas também controlam recursos ambientais, distinguem entre si e o não-eu (self non-

self) e assim têm a capacidade de proteger seus territórios contra invasões de parasitas nocivos. 

Na região de suas raízes já foram identificadas mais de 20 grupos diferentes de moléculas com 

funções comunicativas e até 100.000 substâncias diferentes, denominadas de metabólitos 

                                                 
674 TREWAVAS, Anthony. The green plants as an intelligent organism. In: BALUŠKA, František; MANCUSO, 

Stefano; VOLKMANN, Dieter (ed.). Communication in plants: neuronal aspects of plant life. Berlin; 

Heidelberg: Springer Verlag, 2006. p. 9. 
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secundários, que são mobilizadas nos processos interativos feitos pelas raízes com micróbios, 

insetos, fungos e raízes de outras plantas, para cooperações675. 

Nesse mesmo sentido, Peter Wohlleben relata que na parceria entre as árvores e os 

fungos, aquelas encontram um tipo de fungo com um micélio compatível com suas raízes, que 

se abrem para que os filamentos dos fungos penetrem o tecido macio da raiz e, dessa forma, 

estabelecem uma parceria profícua para ambas as partes, tendo em vista que a árvore expande 

sua rede pelo solo nos arredores, ampliando a área de atuação da raiz, que cresce em direção às 

raízes de outras árvores, criando uma rede de troca de nutrientes e informações para as árvores, 

por exemplo, defenderem-se tempestivamente de ataques de insetos hostis. Dessa forma, a 

parceria entre as árvores e os fungos cria uma rede inteligente de troca de dados entre as árvores 

da floresta, que as beneficiam, já os fungos são beneficiados pelos nutrientes, tendo em vista 

que são compensados com açucares e carboidratos, mas, não satisfeitos, os fungos oferecem 

um serviço adicional de filtragem de metais pesados, para obterem quantidades extras de 

açucares676. 

As plantas, além de estabelecerem parcerias de mutualismo, em seu complexo e 

sofisticado processo cognitivo, ainda têm a habilidade de armazenar informações 

representativas de experiência, para o seu aprendizado, pelo processo de comparação e 

avaliação das experiências mais recentes677. 

František Baluška et al.678, ao tratarem da neurobiologia das plantas, pontuam as 

seguintes semelhança entre as plantas e os animais: 1) todas as principais vias metabólicas são 

conservadas em células animais e vegetais; 2) as plantas em sua reprodução usam processos 

sexuais idênticos aos dos animais, ou seja, baseados na fusão de células e de espermas e oócitos; 

3) quando uma planta é atacada por patógenos, desenvolvem uma imunidade, cujos processos 

são semelhante nos animais; 4) as plantas e os animais usam as mesmas moléculas e vias para 

produzir seus ritmos circadianos679. 

                                                 
675 WITZANY, Guenther. Memory and learning as key competences of living organisms. In: BALUŠKA, 

František; GAGLIANO, Monica; WITZANY, Guenther (ed.). Memory and learning in plants. Berlin: Springer 
International Publishing, 2018. p. 9-11.  

676 WOHLLEBEN, Peter. A vida secreta das árvores. Tradução: Petê Rissati. Rio de Janeiro: Sextante, 2017 , p. 
52-56. 

677 WITZANY, op. cit., p. 9-11. 
678 BALUŠKA, František et al., Neurobiological view of plants and their body plan, in BALUŠKA, František; 

MANCUSO, Stefano; VOLKMANN, Dieter (ed.), Communication in plants: neuronal aspects of plant life, 
Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2006. p. 20. 

679 “Ritmo circadiano ou ciclo circadiano (do latim circa cerca de + diem dia) designa o período de 
aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo 
influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite.” (Disponível 

em: 
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Esclarecem ainda que a palavra neurônio, apesar de usada pelos neurologistas animais, 

curiosamente tem sua etimologia no grego e significa “fibra vegetal”, e reputam a razão da 

palavra ter sido trazida para o universo da neurologia animal pela semelhança existente entre 

as pontas das raízes das plantas e os neurônios animais, tendo em vista que os ápices das raízes, 

além de serem especializados na nutrição, ainda usam um processo semelhante à sinapse para 

fazer a comunicação célula a célula. 

Desse modo, a novel ciência da neurobiologia vegetal considera as plantas organismos 

com um tipo peculiar de inteligência, com capacidade para aprender e tomar decisões, no que 

concerne à sua situação ambiental. São organismos ativos com aptidão para identificar os 

animais herbívoros e recrutar os inimigos de seus predadores. Nesse contexto, citam o exemplo 

das raízes do milho que, diante de ataques da larva besouro diabrotica, exalam compostos 

voláteis para recrutar os nematoides entomapatogênicos, que são os predadores naturais da larva 

do besouro diabrotica, conhecido como verme da raiz. 

No que concerne ainda à motilidade, observam que, embora as plantas não possam se 

mover fisicamente, suas raízes crescem de forma ativa e orientada em direção aos nichos de 

solos mais nutritivos e assim as raízes, além de terem a função de absorção de nutrientes, ainda 

impelem o movimento para frente, o que caracteriza um atributo “dos polos anteriores de 

organismos multicelulares”680. 

Assim para František Baluška et al., “as novas visões recentes sobre consciência e 

autoconsciência, quando consideradas como fenômeno biológico inseparáveis dos processos de 

adaptação e aprendizagem, são compatíveis com a nova visão neurobiologicamente orientada 

das plantas”681. 

Este trabalho teve o cuidado de pesquisar, ainda que de forma breve, os últimos avanços 

sobre o estudo da cognição das plantas pela novel ciência denominada neurobiologia das 

plantas, para demonstrar a complexidade e sofisticação do ser vegetal em sua biodignidade, da 

qual se desdobra a personalidade jurídica da pessoa biológica vegetal. 

De tal maneira, os direitos da personalidade jurídica da pessoa biológica vegetal devem 

abarcar os direitos básicos que assegurem a homeostase do vegetal. Pode-se elencar como 

direitos da personalidade biológica vegetal, assentados na biodignidade desses seres vivos, os 

                                                 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano#:~:text=Ritmo%20circadiano%20ou%20ciclo%20circadiano,o
%20dia%20e%20a%20noite. Acesso em: 30 mai. 2021). 

680 BALUŠKA, František et al. Neurobiological view of plants and their body plan. In: BALUŠKA, František; 
MANCUSO, Stefano; VOLKMANN, Dieter (ed.). Communication in plants: neuronal aspects of plant life. 
Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2006. p. 22. 

681 Ibid., p. 21. 
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seguintes direitos: 1) direito à vida; 2) direito aos territórios naturais; 3) direito à luz solar; 4) 

direito à água; 5) direito à simbiose com seus polinizadores naturais e fungos; 6) direito à 

integridade de seus corpos; 7) direito à saúde; 8) direito ao socorro nos casos de catástrofes e 

desastres ambientais; 9) direito à restauração de seus territórios, respeitando-se o princípio da 

biodiversidade; 10) direito à proteção da biodiversidade; 11) direito à prevalência de seus 

interesses básicos, quando em conflito com interesses não básicos dos humanos; 12) direito à 

proteção contra invasores exóticos; 13) direito de ação para a defesa dos seus direitos 

decorrentes da personalidade biológica vegetal. 

 

8.1.2 A pessoa biológica animal 

 

O conceito de biodignidade proposto neste trabalho assenta-se no impulso vital para a 

vida, conatus, ou homeostase, que é compartilhado por todos os seres vivos e entes orgânicos 

holísticos sistêmicos, bastando a presença de homeostase para o reconhecimento de valor 

intrínseco e biodignidade. Entretanto, na conformação da pessoa biológica animal não se pode 

deixar de levar em conta os aspectos específicos da cognição animal, que configuram a sua 

personalidade e devem ser considerados nos direitos decorrentes dessa personalidade biológica 

animal. 

Nesse sentido, não se pode ignorar o fato de várias espécies de animais apresentarem 

sentimentos e emoções, como empatia, alegria, como um dado de sua personalidade. Para o 

etólogo cognitivo Marc Bekoff, essas emoções são um forte elo entre os seres humanos e os 

animais: “Podemos compartilhar nossas emoções, podemos entender a linguagem dos 

sentimentos e é por isso que formamos laços sociais profundos e duradouros com muitos outros 

seres. As emoções são a cola que os une. Elas catalisam e regulam as interações sociais em 

animais e humanos”682. 

Bekoff explica que a etologia cognitiva dedica-se ao estudo comparativo, evolutivo e 

ecológico das mentes animais, para entender o que os animais pensam e o que sentem, suas 

emoções, crenças, raciocínio, processamento de informações, consciência e autoconsciência. 

Destaca que Charles Darwin é considerado o primeiro cientista a se dedicar ao estudo 

aprofundado das emoções dos animais, tendo observado nos mamíferos as experiências, com 

variação de graus, de ansiedade, tristeza, desânimo, desespero, alegria, amor, sentimentos 

                                                 
682 BEKOFF, Marc. The emotional lives of animals: a leading scientist explores animal joy, sorrow, and empathy: 

and why they matter. Novato, CA: New World Library, 2007, p. 15. 
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ternos, devoção, mau humor, determinação, ódio, raiva desdém, desprezo, desgosto, culpa, 

orgulho, paciência, surpresa, espanto, medo, horror, vergonha, timidez e modéstia683. 

Para Bekoff, as emoções nos animais são mais aparentes, tendo em vista que eles não 

as escondem e nem as filtram, comunicam suas emoções cruamente pelos seus próprios corpos, 

como movimentos de cauda e orelhas, exalando odores, com expressões faciais específicas, 

olhares diferenciados, piscadelas denotadoras de gratidão e com manifestações orais, como 

uivar, chilrear e sibilar. Essas emoções estão presentes em animais selvagens como lobos e 

elefantes, em cetáceos, em animais de companhia, como cachorros e gatos, e também nos 

animais destinados à alimentação, como porcos, vacas e galinhas. 

Dessa forma, na conformação da personalidade jurídica da pessoa biológica animal 

devem ser levadas em consideração essas emoções, sobretudo a capacidade de expressão 

afetiva, que é bastante complexa e abrange até mesmo o amor manifestado no acasalamento. 

Bekoff ressalta nesse sentido que o amor romântico não é privilégio dos humanos, tendo em 

vista que muitas espécies de animais dedicam tempo para conhecerem seus parceiros e 

estabelecerem intimidade, e para isso existem os rituais de acasalamento. 

Relata que estudos funcionais de imagens de ressonância magnética demonstram que 

muitos canídeos, ou seja, coites, lobos, raposas chacais e dingos, fazem a avaliação criteriosa 

dos parceiros para o acasalamento e mantêm as mesmas parcerias por longos períodos, 

preservando certo vínculo afetivo, mesmo depois que trocam de parceiros. Já 90% das espécies 

de pássaros são monogâmicos e mantêm a parceria de acasalamento por toda a vida. Nesse 

sentido, vale registrar o relacionamento monogâmico do joão-de-barro (Funarius rufus); juntos, 

macho e fêmea coletam a matéria-prima, barro úmido, palha e esterco, que amassam com os 

pés e bicos, formando bolinhas de barro; depois, em centenas de viagens, transportam todo o 

material nos bicos. O casal, em parceria, edifica o ninho com paredes de até 5 cm de espessura. 

A estrutura é dividida em dois cômodos, cuja porta de entrada é loalizada na direção contrária 

à chuva e ao vento, para proteger a futura prole durante a nidação, que ocorre na segunda câmara 

do ninho, a salvo dos predadores. O investimento do casal em cuidado parental é assumido 

equitativamente pelo macho e pela fêma684. 

                                                 
683 BEKOFF, Marc. The emotional lives of animals: a leading scientist explores animal joy, sorrow, and empathy: 

and why they matter. Novato, CA: New World Library, 2007, p. 31-32. 
684 SABINO, Ursola. Área de vida e comportamento de cuidado parental do Furnarius rufus (joão-de-barro). 

2015. Dissertação (Mestrado) − Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade do 
Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2015. Disponível em: 

https://ri.ufmt.br/bitstream/1/1725/1/DISS_2015_Ursola%20Sabino.pdf. Acesso em: 13 jun. 2021. 
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Outro aspecto relevante da afetividade dos animais diz respeito ao amor materno. Na 

maior parte das espécies, as fêmeas vão lutar até a morte para proteger seus filhotes. Mesmo 

alguns animais invertebrados protegem suas crias, tendo sido constatado nesse sentido que as 

sanguessugas australianas protegem seus recém-nascidos, carregando-os e os nutrindo por até 

seis semanas após o nascimento685. 

Bekoff observa que, mesmo se atribuindo esses afetos familiares, amor romântico, amor 

à prole, à categoria de meros instintos geneticamente programados para a perpetuação da 

espécie, ainda existe uma gama tão complexa de afetos nos animais que ultrapassa o mero 

instinto biológico, tendo em vista que muitos animais demonstram devoção e cuidado em grau 

tão elevado que, às vezes, o fazem em detrimento de seus próprios interesses biológicos. Nesse 

sentido, a história de dois cães terriers, digna de ser relatada neste ponto, tendo em vista que 

denotam admirável capacidade de expressar cuidado, carinho e lealdade: 

 

[...] foram encontrados, imundos e apavorados, encolhidos na rua principal de uma 
pequena cidade. Os cães eram amigos, não companheiros. Um estava sangrando em 

ambos os olhos; o outro estava de guarda, latindo e atacando qualquer um que se 
aproximasse. Eles foram levados a um veterinário, que diagnosticou que um dos cães 
havia sido apunhalado em ambos os olhos, assim teve os olhos removidos e as 
pálpebras costuradas. Dois dias depois da cirurgia, Ben, como havia sido chamado o 
cãozinho cujos olhos foram extraídos, se reuniu com Bill no abrigo de animais local. 
Daquele momento em diante, Bill tornou-se espontaneamente o cão-guia de Ben; com 

Ben segurando sua nuca, Bill caminhou com ele pelo quintal até que Ben conhecesse 
a configuração do terreno. Após o fato ser noticiado na televisão, os cães foram 
adotados por um casal de idosos686. 

 

Essa capacidade de estabelecer vínculo afetivo denotada pelos animais deve ser 

reconhecida na conformação da sua personalidade e deve se refletir nos direitos que se 

desdobram da personalidade jurídica da pessoa biológica animal. 

Na estruturação dos direitos da personalidade da pessoa biológica animal dotada de 

instinto, de emoções e afetividade, há a necessidade de distinguir quatro categorias de animais: 

i) animais silvestres; ii) animais de companhia e domesticados; iii) animais usados no 

entretenimento e envolvidos na pesquisa; iv) animais destinados à alimentação dos humanos. 

Essa distinção não é estabelecida levando em consideração as características dos 

animais, como organismo, mas tendo em vista a sua posição de ser no mundo, que exige direitos 

diferenciados para a proteção de sua biodignidade. A vida dos animais selvagens exige um tipo 

de proteção diferente daquela que deve ser dada aos animais de companhia, ou aos animais 

                                                 
685 BEKOFF, Marc. The emotional lives of animals: a leading scientist explores animal joy, sorrow, and empathy: 

and why they matter. Novato, CA: New World Library, 2007, p. 73. 
686 Ibid., p. 49-50. 
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destinados à alimentação, ou ainda envolvidos em pesquisas. Cada um desses animais necessita 

de um feixe de direitos específicos que, além de assegurar a sua dignidade biológica em suas 

formas de viver, crie para o ser humano deveres específicos de respeito, dentro dos contextos 

ecológicos e sociais desses diferentes grupos de animais. 

 

8.1.2.1 Os direitos da personalidade dos animais silvestres 

 

Os animais silvestres são aqueles que vivem livres da dominação humana, são regidos 

por leis naturais e não pelos costumes humanos. Consideram-se nessas categorias mamíferos 

vertebrados, cetáceos, invertebrados, répteis, anfíbios, pássaros, insetos, marsupiais,  peixes, 

cefalópodes e outros que vivem livres na natureza. Então, quando se pensa nos direitos da 

personalidade da pessoa jurídica biológica do animal selvagem, deve-se ter em mente que o 

primeiro direito dessa pessoa biológica é a vida livre em ecossistemas íntegros e resguardados 

do impacto humano. Assim, pode-se elencar entre seus direitos: a) vida selvagem; b) 

integridade ecológica dos territórios naturais; c) direito à mobilidade irrestrita dentro de seus 

territórios; d) proteção de seus territórios da poluição, da presença de doenças desencadeadas 

pelo ser humano e por espécies invasoras; d) proteção contra riscos de atropelamento em 

estradas próximas aos seus habitats; e) proteção de suas relações com os membros da mesma 

espécie e das interações naturais com outras espécies; f) proteção de suas relações de simbiose 

com outros animais e plantas; g) direito à saúde plena e a assistência veterinária especializada; 

h) proibição de caça e pesca esportivas; i) contenção de espécies exóticas invasoras; j) proibição 

do comércio de animais selvagens vivos ou mortos, bem como de partes de seus corpos, como 

penas, peles, dentes e outras; h) proteção contra a extinção; i) ações afirmativas para proteção 

de espécies em risco; j) prestação de socorro nas hipóteses de catástrofes e desastres ambientais, 

com garantia de nutrição; l) garantia de bem-estar experiencial (ausência de dor, angústia, 

sofrimento, exaustão, estresse e outras experiências desagradáveis); m) direito de proteção da 

biodiversidade; n) respeito aos seus vínculos afetivos; m) respeito a relações efetivas 

decorrentes da maternidade; o) direito de ação para a defesa dos seus direitos decorrentes da 

personalidade biológica animal; p) acesso gratuito à justiça; q) lugar de fala, por intermédio de 

seus representantes legais, nos debates políticos que envolvam seus interesses e direitos 

individualmente ou de forma difusa; r) direito de serem representados pelos povos indígenas, 

pelo Ministério Público e por associações de protetores na defesa de seus interesses e direitos 

individuais e difusos; s) direito à prevalência de seus interesses básicos, quando em conflito 

com interesses não básicos dos humanos. 
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8.1.2.2 Os direitos da personalidade dos animais domesticados de companhia e 

entretenimento 

 

Tendo em vista que os animais de companhia e domesticados estão sob o controle 

humano, que interfere em seus comportamentos e aptidões, os seres humanos que estão na 

posição de tutores desses animais devem assumir diretamente uma série de deveres decorrentes 

da tutela para garantir o direito à vida, à nutrição, à saúde, ao bem-estar e à afetividade desses 

animais. 

Assim os direitos da personalidade jurídica da pessoa biológica animal, quando se trata 

de animais domesticados, de companhia e de estimação podem ser enfeixados da seguinte 

forma: a) direito à vida; b) direito à nutrição; c) direito à mobilidade; d) direito à saúde, 

incluindo as medidas preventivas de zoonoses, como vacinação; e) direito à preservação de seus 

vínculos de afetividade em relação aos seus tutores e a outros animais, particularmente respeito 

pelo vínculo afetivo da maternidade; f) direito à integridade física e afetiva; g) direito à proteção 

contra o abandono por parte de seus tutores; h) direito a abrigo limpo e adequado; i) direito à 

prestação de socorro em caso de acidente ou de desastres ambientais; j) direito a oportunidade 

para o funcionamento típico da espécie; l) direito a repouso suficiente para a manutenção da 

saúde física e mental; m) garantia de bem-estar experiencial (ausência de dor, angústia, 

sofrimento, exaustão, estresse e outras experiências desagradáveis); n) proibição da 

comercialização de animais de companhia adultos e filhotes; o) direito de serem representados 

por seus tutores, pelo Ministério Público e associações protetoras na defesa de seus interesses 

e direitos decorrentes da personalidade jurídica animal; p) direito de ação para a defesa dos seus 

direitos decorrentes da personalidade jurídica biológica animal; q) acesso gratuito à justiça; r) 

lugar de fala, por intermédio de seus representantes legais, nos debates políticos que envolvam 

seus interesses e direitos individualmente ou de forma difusa; s) direito a prevalência de seus 

interesses básicos, quando em conflito com interesses não básicos dos humanos; t) direito à 

continuidade da vida, desde que garantido o seu bem-estar e cuidados paliativos, quando 

diagnosticados com doenças incuráveis. 

Os direitos da personalidade da pessoa biológica animal decorrentes da biodignidade 

são incompatíveis com a utilização por humanos de animais para o entretenimento, tendo em 

vista que esses animais são treinados para divertir os humanos em espetáculos macabros, nos 

quais são induzidos a atuar, a lutar e até a matar. Nessa categoria estão os animais exibidos em 

circos, filmes, corridas e rinhas de luta. A utilização de animais para entretenimento conflita 

com o conceito de biodignidade e deve ser proibida pelos ordenamentos jurídicos, tendo em 
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vista que esses animais são retirados de seus habitats naturais, de suas comunidades bióticas e 

treinados por condicionamento doloroso e cruel para desenvolverem habilidades que são 

estranhas aos seus instintos naturais. Assim, essa nefasta prática cultural humana fere os 

princípios da harmonia com a natureza e da biodignidade e, portanto, conflita visceralmente 

com os direitos da personalidade da pessoa biológica animal. 

Igualmente, viola os direitos decorrentes da biodignidade da pessoa biológica a 

escravização dos animais no trabalho e na produção econômica pelos seres humanos, usando -

os para tracionar carroças, transportar mercadorias, bagagens e humanos. Essas atividades não 

se compatibilizam como o princípio da harmonia com a natureza e devem ser proibidas. 

 

8.1.2.3 Os direitos da personalidade dos animais envolvidos em pesquisas científicas 

 

Não se pode olvidar também a situação dos animais que são submetidos a experimentos 

científicos e pesquisas no ramo da cosmetologia, da indústria de produtos de higiene pessoal e 

na própria indústria farmacêutica. Waldau ressalta que muitas espécies são uti lizadas para 

experimentos em pesquisas científicas. Os ratos e camundongos constituem 90% dos animais 

usados em pesquisa nos Estados Unidos. Em 2008, a instituição Hadwen Trust and British 

Union Against Vivisectios publicou no jornal Alternatives to Laboratoy Animal uma pesquisa 

sugerindo que aproximadamente 115 milhões de animais são envolvidos anualmente em todo 

mundo em experimentos de laboratório, sendo usados cerca de 140.000 cachorros, 35.000 

gatos, 90.000 primatas e mais de um milhão de coelhos por ano687. 

Este trabalho propõe a aplicação dos seis princípios gerais de Beauchamp e DeGrazia 

para compatibilizar a pesquisa científica envolvendo animais, com o princípio da harmonia com 

a natureza e seu principal corolário, a biodignidade. Esses autores advertem que essas pesquisas 

causam danos aos animais envolvidos, que não podem ser vistos apenas como objetos, mas 

sujeitos partícipes da pesquisa, e assim receberem proteção de sua dignidade durante os 

procedimentos. Esses danos podem ocorrer durante todo o percurso do experimento, a começar 

pelo alojamento, manuseio e transporte estressantes. 

Outro aspecto nefasto dessa realidade é o fato de os animais não terem capacidade de 

consentir com o envolvimento de seus corpos em pesquisas. Além disso, as pesquisas não 

                                                 
687 WALDAU, Paul. Animal rights: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, 2011, p. 

44-45. 
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terapêuticas com os animais não lhes oferecem qualquer perspectiva de benefícios médicos ou 

veterinários, seja para o animal individualmente ou mesmo para suas espécies688. 

Como se vê, o uso atual dos animais em pesquisas parte de um ponto de vista de 

coisificação do ser vivo, o que se demonstra incompatível com a biodignidade da pessoa 

biológica animal. Beauchamp e DeGrazia apresentam seis princípios gerais éticos como 

critérios para justificar esse tipo de pesquisa: 

 

1. O princípio da inexistência de método alternativo: para justificar a participação de 
um animal em pesquisas, os pesquisadores devem demonstrar no protocolo da 

pesquisa que não existe outro método alternativo; isso significa que os animais não 
devem sofrer danos em sua integridade, se houver outros modelos alternativos 
adequados e disponíveis para atingir os mesmos fins. 
2. O princípio do benefício líquido esperado: a perspectiva de ganhos sociais de uma 
pesquisa precisa superar seus custos e riscos para os seres humanos. 
3. O princípio do valor suficiente para justificar o dano: a perspectiva de benefícios 

líquidos para a sociedade humana de uma pesquisa deve ser suficientemente valiosa 
para justificar os danos esperados aos animais envolvidos. 
4. O princípio de nenhum dano desnecessário: os animais não devem sofrer danos a 
sua integridade; só se justifica prejudicar um animal com um dano se isso for 
necessário e moralmente justificado por propósitos científicos. 
5. O princípio das necessidades básicas: durante a condução dos estudos, as 

necessidades básicas dos animais devem ser atendidas. Qualquer falha na atenção de 
necessidades básicas específicas só é admitida se for necessária e moralmente 
justificada por propósitos científicos. 
6. O princípio dos limites superiores para danos: os animais não podem ser submetidos 
a sofrimento severo por um longo período. Isso só seria admissível em casos 
excepcionalíssimos e necessários para a pesquisa, que seja justificada moralmente, 

por propósitos sociais e científicos de alta relevância689. 

 

Beauchamp e DeGrazia, ao tratarem dos contornos da necessidade científica como 

justificativa para o dano, pontuam que os objetivos da pesquisa devem ser justificados por 

padrões científicos e moralmente legitimados por padrões morais. Observam ainda: 

 

[...] que a principal justificativa para o uso de animais em pesquisas tem sido a 
necessidade científica de usar animais para alcançar resultados de pesquisa desejáveis, 

como benefícios médicos para humanos. No entanto, muitas dessas pesquisas não 
atendem ao significado moral do termo “necessidade científica”. A existência de uma 
necessidade científica para o uso de animais é moralmente necessária, mas não uma 
condição moralmente suficiente para o uso justificado de animais. O fato de que o uso 
de animais é cientificamente necessário para alcançar um resultado científico valioso 
não torna a pesquisa moralmente justificada, porque outras condições, além da 

necessidade cientifica, devem ser atendidas – ou seja, as condições exigidas por todos 
os seis princípios da presente estrutura690. 

 

                                                 
688 BEAUCHAMP, Tom L.; DEGRAZIA, David. Principles of animal research ethics. New York: Oxford 

University Press, 2020, p. 5. 
689 Ibid., p. 6-15. 
690 Ibid., p. 20-21. 
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Este trabalho considera que o envolvimento da pessoa biológica animal em pesquisas 

só se justifica e se compatibiliza com a biodignidade se atender concomitantemente os seis 

princípios propostos por Beauchamp e DeGrazia, de modo que se propõe a incorporação desses 

princípios ao feixe dos direitos que tutelam a personalidade da pessoa biológica animal 

envolvida em pesquisas científicas pelo ser humano. 

Dessa forma, são direitos decorrentes da personalidade jurídica biológica dos animais 

envolvidos em pesquisas científicas:  

a) Atendimento dos seis princípios propostos por Beauchamp e DeGrazia: a.1) princípio 

da inexistência de método alternativo; a.2) princípio do benefício líquido esperado; a.3) 

princípio do valor suficiente para justificar o dano; a.4) princípio de nenhum dano 

desnecessário; a.5) princípio das necessidades básicas; a.6) princípio dos limites superiores para 

danos. 

b) Atribuição ao Ministério Público e a associações protetoras da função de 

representantes legais da pessoa biológica animal envolvida em pesquisa científica. 

c) Consentimento informado por parte do Ministério Público como representante dos 

interesses e direitos da pessoa biológica animal envolvida em pesquisa científica, como parte 

dos protocolos científicos de pesquisa. 

d) Direito ao atendimento, durante todo o iter procedimental da pesquisa (antes, durante 

e depois), das necessidades básicas dos animais, compreendidas como: alimentos nutritivos; 

água limpa; abrigo seguro; estimulação adequada; exercícios; oportunidade para o 

funcionamento típico da espécie; repouso suficiente para a manutenção da saúde física e mental; 

cuidados veterinários. Em se tratando de espécies sociais, deve ser garantido o acesso aos 

membros da mesma espécie ou grupos sociais compatíveis; segurança contra danos 

experimentais significativos, como dor, angústia e sofrimento; segurança contra doenças, lesões 

e deficiências; liberdade de movimento com espaço adequado; proteção contra a morte 

prematura; bem-estar experiencial (ausência de dor, angústia, sofrimento, exaustão, estresse e 

outras experiências desagradáveis). 

e) Direito de ação para a garantia dos seus direitos decorrentes da personalidade 

biológica animal. 

f) Direito ao acesso gratuito à justiça. 

g) Direito à prevalência de seus interesses básicos, quando em conflito com interesses 

não básicos dos humanos. 
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8.1.2.4 Os direitos da personalidade dos animais destinados à alimentação humana 

 

Por mais paradoxal que possa parecer defender os direitos da personalidade para os 

animais destinados à alimentação, não se pode olvidar que, do ponto de vista orgânico, em nada 

esses animais diferem dos animais selvagens, na medida que são dotados de instinto, sistema 

nervoso, motilidade, senciência e emoções; logo, experienciam a vida em sua plenitude, 

possuem a homeostase na qual se assenta a sua biodignidade. De outro lado, não há uma 

unanimidade, no sentido de que o veganismo seja uma condição indispensável para o respeito 

à vida e à dignidade dos animais. Nesse sentido, vale lembrar o entendimento de Temple 

Grandin, que este trabalho considera como uma possibilidade de compatibilização do princípio 

da harmonia com a natureza e da biodignidade com o a criação de animais para alimentação. 

Grandin sintetiza sua teoria na seguinte fala: “Devemos aos animais uma vida decente e uma 

morte sem dor”691. (grifos nossos) 

Com efeito, ainda que o tempo de vida desses animais seja breve, uma vez que já nascem 

destinados ao abate, é possível garantir-lhes a biodignidade, assegurando o exercício de seus 

instintos, sua mobilidade, seu bem-estar experiencial (ausência de dor, angústia, sofrimento, 

exaustão, estresse e outras experiências desagradáveis) durante suas breves vidas e que seu 

desenvolvimento seja natural, sem a aceleração por manipulação genética, uso de antibióticos 

e hormônios. 

Dessa forma, ainda que vivam um curto período de tempo, durante sua existência têm o 

direito de viver no mundo de acordo com suas aptidões naturais. Entretanto, não é isso que tem 

acontecido, Waldau cita um documento de 2008, publicado conjuntamente por Pew Charitable 

Trusts e Johns Hopkins School School of Public Health, relatando que os sistemas de produção 

de animais confinados em uso na atualidade estão muito aquém dos padrões éticos e sociais 

aceitáveis692. 

São animais destinados à alimentação dos seres humanos: galinhas, porcos, gado; 

peixes, patos, perus, cabras, ovelhas, coelhos e mariscos e outros. Contudo, as violações mais 

graves são encontradas na criação e abate de gado, porco e galinhas. Isso decorre principalmente 

da grande quantidade desses animais que são criados e abatidos para a alimentação. Segundo 

                                                 
691 GRANDIN, Temple. Thinking like animal. In: ARMSTRONG, Susan J.; BOTZLER, Richard G. The animal 

ethic readers. 3. ed. New York: Routledge, 2017. p. 253. E-book. 
692 WALDAU, Paul. Animal rights: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, 2011, p. 

52. 
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Waldau, os números ficam entre 50 e 100 bilhões de animais abatidos todos os anos para 

alimentação, sendo que desse contingente, a maioria esmagadora é de galinhas, porcos e gado. 

Esses animais são criados em condições que violam completamente seus instintos, sua 

homeostase, primeiramente porque têm seu direito de motilidade completamente desrespeitado, 

uma vez que são confinados para a engorda e submetidos a altas doses de antibióticos e 

hormônios para acelerar seu crescimento e engorda de forma artificial. Esse modo de criar os 

animais destinados à alimentação humana, além de ferir a biodignidade deles, causa graves 

danos também ao ser humano e aos ecossistemas. 

Waldau cita dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) publicados em relatório de 2006, sob o título de “Livestock’s long shadow”, 

que atribuiu às instalações de criação de gado em confinamento a maior fonte de poluição da 

água, de eutrofização de áreas costeiras, com a degradação de recifes de coral. Além disso, o 

relatório ainda aponta que esse sistema de criação de gado causa problemas à saúde humana, 

pois criam no corpo humano a resistência a antibióticos. Tudo isso ocorre em razão da poluição 

pelos dejetos contaminados com antibióticos, hormônios, produtos químicos de curtumes, 

fertilizantes e pesticidas usados nas plantações de rações e sedimentos de pastagens. 

O modo de criar os animais destinados à alimentação na pecuária industrial, além de 

ferir gravemente a biodignidade da pessoa biológica animal, ainda coloca em risco a saúde do 

ser humano e dos ecossistemas como um todo, de modo que ofende obliquamente também a 

dignidade da pessoa humana. 

O respeito pela biodignidade dos animais destinados à alimentação é absolutamente 

incompatível com a sua criação industrial em granjas, com a completa privação da motilidade 

e do contato com o mundo natural, com a luz solar, o solo e a vegetação. Além da restrição da 

mobilidade, outra grave violação da biodignidade desses animais é sua manipulação genética e 

o aceleramento da engorda por antibióticos e hormônios. 

Temple Grandin693 adverte que os criadores de suínos nos Estados Unidos podem estar 

empurrando esses animais para além de seus limites biológicos. Denuncia que os criadores de 

suínos estão cometendo os mesmos erros dos criadores de frango de corte. Os porcos têm seu 

crescimento induzido de forma rápida, de modo que seus ossos são muito fracos, seus músculos 

são grandes, mas tão frágeis que as seguradoras não vendem seguro de transporte aos produtores 

para cobrir o risco no traslado desses animais. 

                                                 
693 GRANDIN, Temple. Thinking like animal. In: ARMSTRONG, Susan J.; BOTZLER, Richard G. The animal 

ethic readers. 3. ed. New York: Routledge, 2017. p. 253. E-book. 
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No debate sobre o veganismo como uma condição para o respeito aos direitos dos 

animais, Steven L. Davis694 faz uma objeção à proposta ética vegana defendida por Tom Regan. 

Davis defende que uma dieta vegana não reduziria a morte de animais, tendo em vista que, 

apesar de os animais destinados à alimentação, serem beneficiados, o aumento da atividade 

agrícola decorrente do incremento na plantação de grãos e tubérculos para substituir o consumo 

direto de proteína animal aumentaria a morte dos animais silvestres que habitam os campos. 

Dessa forma, mesmo uma dieta vegana, indiretamente também causa a morte não intencional 

dos animais silvestres, que moram nas terras onde se cultivam lavouras de forma mecanizada e 

intensiva. A única diferença é que essas mortes de animais do campo não seriam intencionais, 

mas um efeito colateral da agricultura industrial, enquanto a morte do gado, dos porcos e das 

galinhas na pecuária industrial é intencional.  Conclui, assim, que uma dieta vegana não é isenta 

do sangue de animais, tendo em vista que milhares de pequenos animais selvagens são mortos 

colateralmente no preparo da terra para a agricultura que alimenta a dieta também dos veganos.  

A argumentação de Davis é parcialmente verdadeira, todavia omite um detalhe 

relevante, pois grande parte dos rebanhos de gado de corte já é criado hoje em confinamento, 

igualmente aos porcos e às galinhas, e assim são alimentados com ração à base de soja. Esse 

grão é cultivado largamente em países tropicais, como o Brasil, em áreas abertas com as 

queimadas das grandes florestas equatoriais, o que provoca a morte em massa de milhares de 

espécies. A lavoura de soja praticada em países tropicais provoca uma perda incalculável da 

biodiversidade vegetal e animal, além de destruir ecossistemas inteiros, criando risco de secas 

e desertificação. 

Dessa forma, o custo para manter a pecuária industrial continua sendo mais gravoso, 

pois há uma intersecção extremamente danosa para o meio ambiente entre a agricultura de larga 

escala e a pecuária industrial para sustentar os animais engordados em confinamento e, assim, 

abastecer o insaciável e crescente mercado de proteína animal nos países desenvolvidos e 

naqueles com economia emergente. 

O atingimento de um padrão ético pelo ser humano, em sua relação com os animais 

destinados à alimentação, não é possível pela imposição radical de uma dieta vegana, tendo em 

vista que uma imposição desse jaez conflitaria com o princípio democrático e com o próprio 

princípio da harmonia com a natureza, que pressupõe a liberdade para que o ser humano faça 

suas escolhas, de acordo com a coerência universal. 

                                                 
694 DAVIS, Steven L. The least harm principle may require that humans consume a diet containing large 

herbivores, not a vegan diet. In: ARMSTRONG, Susan J.; BOTZLER, Richard G. The animal ethic readers. 3. 

ed. New York: Routledge, 2017. p. 271. E-book. 
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Dessa forma, este trabalho propõe, com base no princípio da harmonia com a natureza, 

uma outra via para restabelecer a coerência do ser humano em sua relação com os animais 

destinados à alimentação. Esse caminho passa pelo reconhecimento do valor intrínseco desses 

animais e pelo respeito a sua biodignidade durante a criação e o abate. Isso significa abolir o 

método industrial de produção de carne e retornar à criação extensiva e orgânica em harmonia 

com a natureza, respeitando o ciclo vital natural das espécies animais envolvidas. 

A pecuária extensiva em pastagens naturais com a engorda orgânica do gado, dos porcos 

e das galinhas é uma forma de harmonizar o consumo pelo ser humano de proteína animal com 

a biodignidade dos animais de corte e também com a conservação dos ecossistemas. 

A pecuária extensiva orgânica pode ser praticada em harmonia com a conservação 

biótica dos territórios, de modo a preservar a vida dos pequenos animais silvestres e da 

vegetação natural nessas áreas. É possível assegurar, com a criação orgânica extensiva em áreas 

já exploradas, a biodignidade dos animais de corte que, durante suas vidas, poderão exercitar 

suas aptidões naturais de mobilidade, de nutrição, de acesso à água corrente, à luz solar, sem o 

estresse causado pelos ambientes artificiais de confinamento. Além disso, a qualidade da carne 

será superior, uma vez que produzida sem o uso de aditivos para promover o crescimento 

artificial, como hormônios e fontes de nitrogênio não proteico695. 

Nesse mesmo sentido, deve ser tratado o gado leiteiro, com a criação e ordenha 

compatíveis com a biodignidade, abolindo-se completamente o uso de técnicas cruéis como a 

abertura de fístulas696 para o monitoramento do processo digestivo do animal, a fim de aumentar 

a longevidade do período leiteiro. A biodignidade das vacas leiteiras também interdita 

quaisquer outros manejos que militem contra as suas aptidões naturais, contra o seu instinto 

materno e o seu bem-estar experiencial, tais como separação precoce da cria, confinamento 

solitário das crias, mutilações dolorosas (marcação, descorna, corte do rabo e a criação de 

fístulas). 

Ainda que se argumente que a criação orgânica extensiva de gado, porcos, galinhas e 

outros animais destinados à alimentação humana seja inviável do ponto de vista econômico, 

                                                 
695 MORAES, André Steffens de. Pecuária orgânica no Pantanal: alternativa rentável e sustentável. Corumbá: 

Embrapa Pantanal, 2010. Disponível em: 
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/868950/1/ADM143.pdf. Acesso em: 10 mai. 

2021. 
696 “A fistulação consiste em abrir cirurgicamente um canal entre um órgão e o exterior com a remoção de um 

pedaço do abdome destes animais para expor seus estômagos e, em seguida, equipá-los com um anel de plástico 
para manter o buraco aberto.” (PIETRA, Rafaela. Fistulação: como a indústria mutila e tortura vacas para 
garantir a qualidade do leite e da carne. Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA). Disponível em: 
https://www.anda.jor.br/2016/12/16/fistulacao-como-a-industria-mutila-e-tortura-vacas-para-garantir-a-

qualidade-do-leite-e-da-carne/. Acesso em: 10 mai. 2021). 
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porque encareceria o preço da proteína animal, é preciso lembrar que uma atitude de coerência 

universal e harmonia com a natureza implica a necessária redução do consumo de carne, de 

modo que deve ser priorizada a qualidade em detrimento da quantidade. Nessa linha,  

demonstra-se necessário reestruturar a produção da carne de forma orgânica e com respeito à 

vida, garantindo também ao ser humano uma alimentação livre de hormônios, antibióticos e, 

sobretudo, sem a dor dos animais. Essa é uma forma legítima do ser humano fazer sua nutrição 

e que contribuirá não só para a saúde de seu organismo, mas, sobretudo, para sua elevação 

moral e, assim, para o desenvolvimento sustentável e harmonioso com todos os seres vivos. 

Dessa forma, este trabalho propõe o reconhecimento da personalidade jurídica biológica 

também para os animais destinados à alimentação, com o reconhecimento dos seguintes direitos 

para essa pessoa biológica animal: a) direito à vida com biodignidade, em todos os seus 

aspectos, e principalmente na dimensão temporal, para garantir o respeito ao ciclo natural de 

desenvolvimento de cada espécie, com a proibição do abatimento precoce, como ocorre, por 

exemplo, com o vitelo; b) direito à nutrição e à iluminação naturais; c) direito à liberdade de 

movimento em espaço adequado à satisfação do impulso vital de mobilidade da espécie; d) 

direito à saúde, incluindo as medidas preventivas de zoonoses; e) direito à preservação de seus 

vínculos de afetividade em relação às suas crias; f) direito à integridade física e afetiva; g) 

direito à proteção contra o abandono pelos seus criadores; h) direito a abrigo limpo e adequado; 

i) direito à prestação de socorro em caso de acidente ou desastres ambientais, j) direito à 

oportunidade para o funcionamento típico da espécie; l) direito ao repouso suficiente para a 

manutenção da saúde física e mental; m) garantia de bem-estar experiencial (ausência de dor, 

angústia, sofrimento, exaustão, estresse e outras experiências desagradáveis) durante a vida e 

no momento do abate; n) direito de serem representados como pessoa biológica animal sem 

agência moral pelo Ministério Público e associações protetoras, para a defesa de seus interesses 

e direitos individuais e difusos; o) garantia do direito de ação para a proteção dos seus direitos 

decorrentes da personalidade biológica animal; o) direito de acesso gratuito à justiça; p) direito 

à prevalência de seus interesses básicos, quando em conflito com interesses não básicos dos 

humanos. 

 

8.1.3 A pessoa biológica sistêmica 

 

Hodiernamente, a biosfera terrestre, com sua biodiversidade, espécies e todos os 

ecossistemas são considerados entes orgânicos vivos e complexos dotados de homeostase, 

regidos pelo princípio da relacionalidade e pelo princípio do holísmo. Não obstante, o 
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movimento biocêntrico ainda não reconhece o valor intrínseco e os direitos dos entes orgânicos 

holísticos. Então se indaga em qual característica fundamental dos sistemas vivos este trabalho 

considera a sua biodignidade? O que legitima considerar um ecossistema como uma pessoa? 

Para Maturana e Varela697, a característica fundamental da vida é sua autorreprodução 

ou autopoiesis, que corresponde a algo como criar a si mesmo: esse é o ponto central para 

definir que algo é vivo. Nesse sentido, vale lembrar a lição de Jørgensen et al., quando citam o 

ensinamento de Prigogine, esclarecendo que são raras as hipóteses em que um evento externo 

pode alterar radicalmente a direção e a constituição de um sistema vivo. Nessa linha, a direção 

de um sistema vivo é sempre no sentido da vida e é formulada internamente em sua própria 

constituição, como um ato de escolha. Os ecossistemas possuem, assim, uma memória holística, 

e por isso se comunicam, interagem e se direcionam para longe do equilíbrio termodinâmico, a 

partir de informações registradas pelas próprias experiências698. 

Assim, quando este trabalho compreende os ecossistemas como entes orgânicos 

holísticos vivos é porque são sistemas que se autoconstroem continuamente, portanto são 

dotados de direcionamento para o florescimento, e nisso reside sua homeostase, na qual repousa 

a biodignidade decorrente do princípio da harmonia com a natureza. 

Nessa ordem de ideias, todos os ecossistemas, de água doce, marítimos, costeiros, 

biomas terrestres são pessoas biológicas dotadas de personalidade jurídica, da qual decorrem 

os seguintes direitos básicos: a) direito à diversidade genética de espécies, de habitat, aos 

processos funcionais nos quais repousam suas complexidades; b) direito à luz solar; c) direto à 

água; d) direito aos nutrientes do solo; e) direito à integridade ecológica; f) direito à não 

interrupção dos fluxos de energia e matéria; g) proteção contra invasão de espécies exóticas; h) 

proteção contra as interferências humanas que causem qualquer tipo de aceleramento entrópico; 

i) proteção contra experiências bélicas, testes nucleares e outros artefatos danosos à integridade 

ecológica; j) direito à vida plena e à biodiversidade; l) direito aos territórios necessários para o 

pleno funcionamento sistêmico dos biomas; m) proteção das bacias hidrográficas contra a 

poluição e eutrofização por agentes químicos e orgânicos; n) proteção dos rios contra o 

assoreamento, eutrofização e desvio de curso; o) proteção contra a desertificação; p) proteção 

contra queimadas e qualquer tipo de desflorestamento; q) lugar de expressão, por intermédio de 

seus representantes legais, nos debates políticos que envolvam seus interesses e direitos 

                                                 
697 MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. Autopoiesis and cognition: the realization of the living. 

Boston: Kluwer. 1991. p. 121. E-book. 
698 JØRGENSEN, Sven Erik et al. A new ecology: systems perspective. Amsterdam: Elsevier Science, 2019. p. 

118. 
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individuais ou difusos; r) direito de serem representados pelos povos indígenas, pelo Ministério 

Público e por associações de protetores na defesa de seus interesses e direitos individuais e 

difusos; s) garantia do direito de ação para a proteção dos seus direitos decorrentes da 

personalidade biológica sistêmica; t) direito de acesso gratuito à justiça; u) direito à prevalência 

de seus interesses básicos, quando em conflito com interesses não básicos dos humanos. 

 

8.2 A incapacidade jurídica da pessoa biológica, sua representação e tutela 

 

Como já demonstrado nos tópicos anteriores, as pessoas biológicas vegetal, animal e 

sistêmica, apesar de não serem agentes morais, são sujeitos morais e, portanto, têm a sua 

personalidade jurídica fundamentada no conceito de biodignidade, que lhes outorga a qualidade 

de sujeitos de direito, no sentido de terem os seus direitos correlatos à dignidade biológica, que 

se funda na homeostase, respeitados pelo ser humano. 

Assim como os membros da comunidade humana sem agência moral, devido às 

deficiências cognitivas ou à imaturidade, são considerados sujeitos morais, ou seja, têm sua 

dignidade e sua personalidade jurídica reconhecidas, as pessoas biológicas vegetal, animal e 

sistêmica também são sujeitos de direito sem agência moral e, por conseguinte, devem não só 

ter seus direitos decorrentes da personalidade biológica respeitados, como também devem 

poder exercitar esses direitos por intermédio do instituto da representação jurídica, por seus 

tutores naturais e pelo Ministério Público. 

Para que as pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica possam exercer seus direitos 

decorrentes da personalidade biológica, fundada na biodignidade, é preciso reconhecer sua 

capacidade jurídica de gozo e de fato. Esta última mitigada, como é a capacidade dos seres 

humanos sem agência moral, ou absolutamente incapazes para os atos da vida civil. 

A capacidade de direito ou de gozo das pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica é 

diferenciada, tendo em vista que coincide com a personalidade jurídica biológica que se 

fundamenta na biodignidade e diz respeito à aptidão para adquirir e exercer, por outrem que as 

representem, os direitos circunscritos a essa personalidade jurídica diferenciada, já elencados 

anteriormente em rol não taxativo. 

A capacidade de fato para o exercício desses direitos pelas pessoas biológicas vegetal, 

animal e sistêmica é mitigada, semelhantemente à capacidade de fato do ser humano sem 

agência moral. As pessoas biológicas vegetal, animal e sistêmica são absolutamente incapazes 

para exercer seus direitos perante o sistema jurídico dos seres humanos, tendo em vista que não 

dominam a linguagem humana, e assim deverão ser representadas pelos seus tutores naturais, 
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quando houver, e por um tutor institucionalmente estabelecido nas ordens jurídicas, como, por 

exemplo, o Ministério Público. 

 

8.2.1 A tutela natural e institucional da pessoa biológica 

 

Este trabalho propõe como tutor natural das pessoas biológicas vegetal e animal 

(silvestre) e sistêmica, os povos originários do Planeta. 

Com efeito, como já mencionado anteriormente, os povos originários relacionam-se 

com a terra e com os seres vivos vegetais e animais a partir de uma perspectiva não dicotômica, 

igualitária, espiritual e respeitosa. Nesse sentido, recorre-se ao pensamento de Philippe Descola, 

quando relata a cosmogonia Achuar, na qual todos os seres compartilham uma mesma alma, 

que os tornam humanos699. Infere-se da leitura de Sztutman que essa comunhão anímica entre 

os animais, as plantas e os seres humanos foi instaurada em um tempo mitológico, quando todos 

os seres vivos compartilhavam a forma humana. Entretanto, mesmo após a especiação, apesar 

da mutiplicidade corporal, a alma permaneceu sendo a mesma, e assim todos os seres vivos 

humanos e não humanos ainda se comunicam por encantamentos chamados de anents700. 

Em direção semelhante, Viveiros de Castro relata o perspectivismo ameríndio dos povos 

originários amazônicos, para os quais os animais são gente, ou se enxergam como pessoas701. 

Além desse relacionamento igualitário com os animais, a partir da alma, também se 

relacionam de forma umbilical com a terra. Nesse sentido, relatam Aguilera Urquiza e 

Nascimento que, para o povo guarani (kaiowá e ñandeva), tekoha “significa espaço, lugar (ha), 

possível para o modo de viver (teko). Dessa forma, o tekoha não está unicamente ligado ao 

território, estabelece relação também com a estrutura social e política do povo kaiowá  e 

guarani”702. Adilson Crepaldi, ao estudar o significado do signo tekoha na cosmovisão kaiowá, 

destaca que a terra é vista como a mãe que faz o corpo dos seres humanos com sua própria 

matéria; a terra é sacralizada, os rios são considerados as veias pelas quais correm a seiva da 

                                                 
699 DESCOLA, Philippe. Beyond nature and culture. Tradução: Janet Lloyd. Chicago: The University of Chicago 

Press, 2013. 
700 SZTUTMAN, Renato. Natureza e cultura, versão americanista: um sobrevoo. Ponto Urbe: Revista do Núcleo 

de Antropologia Urbana da USP, São Paulo, v. 3, n. 4, 2009. Disponível em: 
https://journals.openedition.org/pontourbe/1468?lang=en. Acesso em: 10 jan. 2020, p. 5-7. 

701 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, Rio de 
Janeiro, v. 2. n. 2, p. 115-144, out. 1996. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200005. Acesso em: 20 abr. 
2020, p. 117. 

702 AGUILERA URQUIZA, Antonio Hilário; NASCIMENTO, Adir Casaro. Povos indígenas e as questões da 
territorialidade. In: AGUILERA URQUIZA, Antonio Hilário (org.). Culturas e história dos povos indígenas em 

Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS: Editora da UFMS, 2013. p. 65. 
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terra, a água. A tekoha é o elo entre o céu, o ser humano e a terra. Nessa relação visceral está a 

fonte da existência, da identidade e do equilíbrio, sendo que a sua ruptura leva a ñmyrõ (estado 

de morte), ou seja, equilíbrio termodinâmico703. 

Os povos originários são os portadores, entre os humanos, de uma reserva ética 

relacional e amorosa em relação às pessoas biológicas vegetal, animal (silvestre) e sistêmica, 

que os legitima como seus tutores originários, tendo em vista que compreendem e compartilham 

a vida com todos os seres vivos em uma única comunidade cósmica. 

Os povos originários são a memória viva do princípio da harmonia com a natureza em 

sua concepção mais plena, tendo em vista que trazem a ética harmonia com a natureza em sua 

cosmogonia, em sua ontologia e nas regras que disciplinam o seu modo de viver, ou seja, em 

seu direito costumeiro. 

Nesse sentido não se pode olvidar o disposto no Princípio 22 da Declaração do Rio: 

 

Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, têm 
um papel vital no gerenciamento ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus 

conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar 
adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer condições para sua 
efetiva participação no atingimento do desenvolvimento sustentável704. 

 

Assim, aos povos indígenas cabe a tutela natural originária das pessoas biológicas 

vegetal, animal (silvestre) e sistêmica de suas regiões, podendo representá-las perante as 

instituições sociais, jurídicas e políticas. A concepção de tutela que este trabalho adota não se 

refere ao sentido mais estrito de tutela previsto no Código Civil, como um sucedâneo do poder 

familiar. A tutela pelos povos originários das pessoas biológicas vegetal, animal (silvestre) e 

sistêmica decorre de um vínculo profundo e espiritual que une os povos originários à biosfera 

do planeta Terra. 

Como tutores naturais originários das pessoas biológicas vegetal, animal (silvestre) e 

sistêmica, os povos indígenas têm a faculdade de representá-las, para suprir sua falta de 

capacidade de fato para o exercício dos direitos perante as pessoas jurídicas de direito público, 

as pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas naturais e, sobretudo, diante das instituições 

sociais, políticas e jurídicas. 

                                                 
703 CREPALDE, Adilson. A construção do significado de Tekoha pelos Kaiowá do Mato Grosso do Sul. 2014. 266 

p. Tese (Doutorado). − Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014. 
Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115758. Acesso em: 15 mai. 2021. 

704 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf. 

Acesso em: 15 mai. 2021. 
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Como se observa, essa tutela natural da pessoa biológica pelos povos originários não 

tem a natureza jurídica de um dever legal, mas uma faculdade que decorre naturalmente da 

relação espiritual e afetiva desses povos com a natureza. 

Cabe aos povos originários também representar as pessoas biológicas vegetal, animal 

(silvestre) e sistêmicas na roda do discurso político democrático, assegurando seu lugar de fala 

em debates políticos e sociais que envolvam direta ou indiretamente os seus interesses e 

direitos. 

No que concerne à pessoa biológica animal, apenas a tutela dos animais silvestres cabe 

naturalmente aos povos originários. Já os animais que estão inseridos no contexto social dos 

povos não indígenas, como os animais de companhia, os envolvidos em pesquisa e os 

destinados à alimentação, deverão ter um regime específico de tutela que está fora do círculo 

de vivência dos povos originários. 

Além da tutela natural da pessoa biológica pelos povos originários, é necessário 

estabelecer uma tutela institucional e obrigatória dessas pessoas biológicas pelo próprio Estado. 

Essa tutela cabe aos órgãos e instituições de cada país incumbidas da tutela legal do meio 

ambiente. No Brasil, essa tutela institucional e obrigatória da pessoa biológica vegetal, animal 

(silvestre, companhia, pesquisa e alimentação) e sistêmica cabe constitucionalmente ao 

Ministério Público, por força do disposto no artigo 129, inciso III, da CR/88, a quem incumbirá 

representá-las juridicamente para o exercício dos direitos decorrentes de sua personalidade 

biológica fundada no conceito de biodignidade, nas esferas civil, administrativa e criminal, bem 

como para os fins do artigo 225, parágrafo 3º, da CR/88. 

No que concerne à pessoa biológica animal de companhia ou estimação, a sua 

representação jurídica cabe aos seus tutores naturais, aqueles que a adotaram e com os quais 

mantém uma relação de afetividade familiar. Aos tutores naturais e afetivos incumbe 

diretamente o cumprimento dos deveres correlatos aos direitos da pessoa biológica animal de 

companhia decorrente da biodignidade. Nessa linha, seus tutores naturais e afetivos, além de 

representá-las juridicamente perante as instituições e politicamente na comunidade, são, 

sobretudo, os destinatários diretos do dever de assegurar todos os seus direitos decorrentes da 

personalidade biológica animal elencados no tópico anterior. 

A natureza jurídica do dever de resguardar os direitos decorrentes da biodignidade da 

pessoa biológica animal de companhia é fundado no princípio da afetividade e tem natureza 

jurídica semelhante ao dever familiar dos pais para com os seus filhos previsto na legislação 

civil. Todavia, sem prejuízo dessa tutela natural e afetiva, a pessoa biológica animal de 

companhia também deve ser representada pelo Ministério Público como seu tutor legal 
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institucional, a quem incumbe também a defesa de seus interesses e direitos, principalmente 

quando houver conflitos entre os interesses da pessoa biológica animal de companhia e os seus 

tutores naturais e afetivos. 

A tutela e representação da pessoa biológica animal envolvida em pesquisas e destinada 

à alimentação humana deve ser incumbida de forma institucional e obrigatória ao Ministério 

Público, que as representará no exercício e defesa de seus direitos decorrentes da biodignidade 

perante as instituições sociais e políticas e, de forma facultativa, podem ter seus interesses 

representados em juízo e na roda do discurso político por instituições cujo objetivo seja a defesa 

dos direitos dos animais. 

Este trabalho propõe, com base no princípio da harmonia com a natureza, do qual 

decorre o conceito de biodignidade, no qual se funda a personalidade jurídica biológica, a 

criação de um estatuto das pessoas jurídicas biológicas vegetal, animal (silvestre, companhia, 

pesquisa e alimentação) e sistêmica, com a previsão legal de todos os direitos decorrentes da 

biodignidade e do regramento civil, administrativo e penal das relações da pessoas biológica 

vegetal, animal e sistêmica com as pessoas humana natural e jurídica. 

No âmbito do direito civil, Schreiber relata a mudança na legislação civil de alguns 

países que já retiraram os animais da posição de bens ou coisas, a exemplo dos Códigos Civis 

da República Tcheca, da França e de Portugal705. 

Atualmente tramita no Congresso Nacional, com aprovação no Senado, o Projeto de Lei 

da Câmara n. 27, de 2018, de iniciativa do deputado federal Ricardo Izar, que acrescenta 

dispositivo à Lei n. 9.605/98, dispondo sobre a natureza jurídica dos animais não humanos, no 

sentido de que “que os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são 

sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em 

caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa”. 

Em que pese representar um pequeno avanço, o projeto ainda é bastante tímido, pois 

não considera a possibilidade de reconhecimento de uma dignidade própria dos animais e de 

uma personalidade adequada a essa dignidade. O projeto refere-se aos animais de forma 

genérica, quando sabemos que os animais, de acordo com sua posição no mundo, apresentam 

necessidade de proteção diferenciada. Além disso, não abrange as plantas e entes sistêmicos 

holísticos. 

O princípio da harmonia com a natureza, como um princípio geral do direito, que no 

Brasil encontra-se albergado implicitamente no artigo 225, caput, da CR/88, impõe o 

                                                 
705 SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo. Saraiva, 2020. 

p. 186. 
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reconhecimento do conceito de biodignidade, da qual se desdobra a personalidade jurídica 

biológica e, por conseguinte, o imperativo ético e jurídico de reconhecimento da existência da 

pessoa biológica, com a respectiva adequação da legislação infraconstitucional pelo filtro 

hermenêutico do princípio da harmonia com a natureza. Dessa forma, urge harmonizar o 

interesse da pessoa humana ao desenvolvimento socioeconômico com o interesse da pessoa 

biológica no cumprimento do princípio da integridade ecológica, que é o núcleo do princípio 

da sustentabilidade, um princípio que é benfazejo a todos os seres vivos, incluindo os seres 

humanos, que compartilham com as pessoas biológicas também a biodignidade, sobre a qual 

repousa o princípio da dignidade humana. 

Como se demonstrará no próximo capítulo, os direitos da pessoa biológica decorrentes 

do princípio da harmonia com a natureza do qual se desdobra a biodignidade não se 

demonstram incompatíveis com os direitos conquistados pelos seres humanos; antes, os 

fortalecem ainda mais, na medida que eleva o ser humano à posição de agente moral livre para 

a tomada de decisões que fortaleçam sua responsabilidade intergernacional e interespécies no 

planeta Terra. 
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9 A REAFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PELO PRINCÍPIO DA 

HARMONIA COM A NATUREZA 

 

O princípio da harmonia com a natureza demonstra-se compatível com o princípio da 

dignidade humana e com os direitos humanos já conquistados, tendo em vista que a dignidade 

da pessoa humana está compreendida no conceito de biodignidade.  

Como se demonstrou, pela teoria de evolução criadora de Bergson706, todos os seres 

vivos, em sua origem, descendem de um antepassado comum, com uma mesma tendência 

originária para a vida que, em razão das habilidades desenvolvidas para a nutrição, separaram-

se e seguiram direções diferentes, o que levou à acentuação de certas características nas plantas 

e de outras nos animais, sendo que estes ainda se bifurcaram em dois caminhos: razão 

(humanos) e instinto (animais não humanos). Assim, não há uma hierarquia de graus sucessivos 

em uma única tendência de desenvolvimento na vida vegetal, na vida animal e na vida racional, 

o que se verifica são direções diferentes que se cindiram na origem como uma necessidade de 

florescimento. 

Não obstante, os seres vivos guardam em sua raiz existencial um mesmo impulso para 

a vida, a liberdade para sobreviver e florescer. De acordo com a direção de sua evolução, as 

suas necessidades de florescimento serão mais simples ou mais complexas, envolvendo 

sentimentos, afetividade, dores, emoções, autoconsciência e espiritualidade. Entretanto, todos 

comungam um grau de liberdade básico. O respeito por essa liberdade básica é um imperativo 

da dignidade biológica, ou seja, da biodignidade. 

Assim, os seres humanos também são titulares de dignidade biológica, mas em razão da 

autoconsciência, que lhes confere uma gama de outras liberdades para a satisfação de seu pleno 

florescimento a partir dessa biodignidade enraizada no impulso vital, avulta-lhes uma outra 

dignidade, não mais importante que a dignidade biológica, entretanto mais complexa, tendo em 

vista que se amolda à complexidade da autoconsciência e da racionalidade do ser humano, como 

um animal criativo, político e espiritual. 

Dizer que o ser humano é mais complexo não é considerá-lo superior, para legitimar-

lhe privilégios odiosos fundados no especismo707, mas é reconhecer que sua vida é 

                                                 
706 BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 
707 “[...] foi definido, com um neologismo que alude aos preconceitos intra-humanos paralelos, a visão que concede 

aos membros de nossa própria espécie um status privilegiado em relação a todas as outras criaturas − são 
inconsistentes internamente. Pois o especismo e o racismo são doutrinas gêmeas.” (CAVALIERI, Paula. Are 
human rights human? In: ARMSTRONG, Susan J.; BOTZLER, Richard G. The animal ethic readers. 3. ed. New 

York: Routledge, 2017. p. 27. E-book). 
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multidimensional, tendo em vista que, ao mesmo tempo que é um ser biológico com 

necessidades vitais básicas, como qualquer outro organismo vivo, o ser humano também vive 

em uma dimensão simbólica forjada pela sua própria linguagem, que se projeta para a 

espiritualidade, a vivência social, a ação política, a criação artística, a literatura, a ciência, a 

filosofia e o direito, de modo que a dignidade da pessoa humana se estende para além da 

biodignidade para abarcar essas múltiplas dimensões do ser humano, que pedem vários tipos 

de liberdade para uma experiência vivencial plena. 

Para compreender essa interconexão da biodignidade do ser humano com os outros os 

seres vivos, como um aspecto fortalecerdor da diginidade da pessoa humana, pense em uma 

pessoa que, após longa caminhada, deleita-se com a água fresca e cristalina de uma nascente, 

com o mesmo prazer de um lobo-guará sedento; todavia, essa pessoa também é capaz de sentir 

uma intensa satisfação em ouvir uma música, talvez escrever um poema ou fazer uma prece. 

Isso não a torna mais importante que o lobo-guará, mas, sim, diferente e carecedora de garantias 

e liberdades que, para o lobo-guará, são desnecessárias. 

O ser humano e o lobo-guará compartilham experiências comuns, como, por exemplo, 

a sede, a fome, a necessidade de respirar, de modo que comungam uma mesma dignidade no 

nível biológico, no impulso vital. Não obstante, a pessoa humana tem uma dignidade que lhe é 

própria. Essa dignidade da pessoa humana, em que pese estar enraizada na biodignidade, 

compartilhada com o lobo-guará, projeta-se para uma direção diferente da dignidade biológica 

do lobo-guará, mas ambas são igualmente importantes, pois estão em uma posição de 

complementariedade. 

O pleno florescimento para o lobo-guará significa viver e mover-se livremente por seus 

territórios no cerrado brasileiro, para nutrir-se de água potável, de luz do sol, da carne de suas 

pequenas presas e dos frutos da lobeira (Solanum lycarpum), do araticum, para interagir com 

os membros de sua espécie em rituais de acasalamento, irmanar-se, reproduzir e garantir a 

perpetuação de sua espécie, atualmente em grave risco de extinção. 

Já para o ser humano, florescer significa, além de nutrir o próprio organismo e ter 

liberdade de locomoção e procriação, também ter liberdade de pensamento, de crença, de 

orientação sexual e expressão política, entre tantas outras. A garantia da dignidade biológica do 

lobo-guará, não retira a dignidade do ser humano. A mesma água que dessedenta o lobo, 

dessedenta o ser humano, o araticum, que nutre o lobo, pode nutrir a pessoa humana. 

O ser humano precisa do bioma do cerrado, igualmente ao lobo-guará, pois na vegetação 

dessas savanas estão os remédios para muitas doenças de seu organismo, assim como está a 
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cura para a doença do lobo-guará708. Seus interesses não são incompatíveis, ao contrário, 

complementam-se e se interconectam, porque o lobo-guará, quando percorre seus territórios e 

defeca as sementes da lobeira e do araticum, está fortalecendo a dignidade do ser humano, em 

cuja raiz encontra-se a necessidade básica de respirar o oxigênio, que é fotossintetizado pelas 

folhas das lobeiras e dos araticuns, que também necessitam do cerrado para continuarem sua 

jornada evolutiva na biosfera. 

Da mesma forma, que o ser humano e o lobo-guará devem ter suas dignidades 

respeitadas e protegidas, a lobeira, o araticum e o próprio cerrado, como o bioma que os abriga 

e os sustenta, carecem de respeito também, tendo em vista que engendram suas vidas 

continuamente e têm uma função relevante na biosfera. 

Não se pode considerar a lobeira, o araticum e o cerrado menos importantes que lobo-

guará e, tampouco, menos relevantes que o ser humano. Todos eles vivem em comunhão uma 

relação de complementariedade e de reciprocidade. A lobeira é capaz de se desenvolver em 

terras áridas, ácidas e pobres de nutrientes, e até degradadas, e tem sido considerada como um 

elemento positivo na recuperação do solo do cerrado709. Além disso, produz oxigênio e frutos 

ricos em nutrientes, que é matéria-prima para a sintetização de antibióticos e anti-

inflamatórios710. 

Entre a lobeira, o lobo-guará, o ser humano e o cerrado há uma relação de cooperação, 

complementariedade e reciprocidade, que começa com o trabalho desse bravo arbusto, que 

resiste e frutifica mesmo em áreas antropizadas, coopera na recuperação do solo, oferece seus 

frutos terapêuticos ao lobo-guará711 e ao próprio ser humano. Essa parceria prossegue com o 

                                                 
708 “O fruto da lobeira age como um vermífugo natural contra o verme-gigante dos rins, Dioctophyme renale, que 

causa graves complicações renais neste lobo, bem como em outros canídeos e mustelídeos (martas, lontras, 
quatis, entre outros.) Por outro lado, ao evacuar, o lobo-guará promove a dispersão das sementes. Portanto, para 
preservar esta espécie, é preciso também preservar a lobeira e a região onde ela é encontrada: o cerrado.” 
(DELECAVE, Bruno. Lobo-guará, um solitário no cerrado. Disponível em: 
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1081&sid=2. Acesso em: 15 mai. 2021). 

709 ROSA, Poliana Aparecida Leonel et al. Recuperação de um solo de cerrado após 19 anos: ocorrência espontânea 

de espécies arbóreas. Revista de Agricultura Neotropical, Cassilândia, MS, v. 1, n. 1, p. 51, jul./set. 2014. 
Disponível em: https://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/221. Acesso em: 31 mai. 2021. 

710 GELLEN, Luís Fernando Albarello, et al. Viabilidade de extratos etanólicos de folhas de lobeira (Solanum 
lycocarpum St. Hil.) no controle de bactérias de interesse médico. Biota Amazônia, Macapá, AP, v. 9, n. 3, p. 
24-29, 2019. Disponível em: https://periodicos.unifap.br/index.php/biota/article/viewFile/3603/v9n3p24-29.pdf. 
Acesso em: 15 mai. 2021. 

711 “O nome popular desta arvoreta já dá uma pista sobre uma de suas principais funções: é indispensável à 
sobrevivência do lobo-guará, já que 50% de sua dieta vem desta planta, sem falar na ação terapêutica que ela 
exerce sobre sua saúde (tem o poder de eliminar o verme-gigante-dos-rins, que é frequente e normalmente fatal 
para o lobo). Já a população local do Cerrado sabe e aplica as propriedades desta árvore para este mesmo fim. 
Os frutos são utilizados para doces e geléias. É empregada ainda contra espasmos, como um diurético e calmante. 
Além disso, o amido de seus frutos é usado contra a diabetes e o suco, em uso externo, serve para eliminar 

verrugas. Até o chá de suas flores é indicado contra hemorroidas.” (Lobeira (Solanum lycocarpum). G1, Terra 

https://periodicos.unifap.br/index.php/biota/article/viewFile/3603/v9n3p24-29.pdf
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lobo-guará, que é curado do verme dos rins pelo fruto da lobeira, e leva suas sementes onde a 

planta não pode ir, e assim se torna seu semeador, um trabalho que, ao fim, colabora também 

para a prosperidade e saúde do ser humano, tendo em vista que recupera áreas degradadas. 

Entre o cerrado, a lobeira, o lobo-guará, o ser humano há uma relação de reciprocidade, 

que desvela o sentido mais profundo do princípio da harmonia com a natureza: o fortalecimento 

da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos já conquistados. Como se constata nesse 

exemplo, o ser humano tem sido gratificado pela vida da lobeira, do lobo-guará e do cerrado, 

com a efetivação do direito à saúde, em sua concepção mais ampla. 

Por fim, o fato de o princípio da harmonia com a natureza exasperar a responsabilidade 

do ser humano em relação ao cuidado e comportamento coerente com a vida das outras espécies 

só contribui para fortalecer o ser humano em sua posição de agente moral, como avaliador 

forte712, isso robustece seu autovalor e impele sua própria evolução ética e jurídica. 

Nessa ordem de ideias, o princípio da harmonia com a natureza concorda perfeitamente 

com o princípio da dignidade da pessoa humana e juntos se elevam à grande síntese do estado 

socioambiental: o princípio da dignidade da pessoa humana em sua dimensão ecológica, 

multidimensional e ecocêntrica713. 

A dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana deve ser compreendida como 

uma decorrência do seu enraizamento no princípio da harmonia com a natureza, tendo em vista 

que a dignidade biológica, como a expressão ética e jurídica da homeostase, é o suporte básico 

no qual se sustenta o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa realidade demonstra que 

a pessoa humana, como um ser vivo e singularmente dotado de inteligência e autorreflexão, 

irmana-se, na esfera biológica onde pulsa a vida, com todos os outros seres, em um valor 

intrínseco básico, compartilhado, interconectado e holístico: a biodignidade. 

A violação dessa dignidade biológica radicular, na base de toda vida planetária, afeta 

todos os seres vivos e entes orgânicos e também coloca em risco a conquista histórica da 

dignidade da pessoa humana, cuja racionalidade e espiritualidade são expressões da evolução 

criadora da própria vida. 

Na emergência da vida funda-se a biodignidade, como um valor primordial e 

compartilhado por todos os seres vivos e entes orgânicos holísticos em sua ancestralidade 

                                                 
da gente, Flora. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-
gente/flora/noticia/2014/12/lobeira.html. Acesso em: 15 mai. 2021). 

712 TAYLOR, Charles. Sources of the self: the making of the modern identity. Reimpr. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1989, p. 72. 

713 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 88. 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/flora/noticia/2014/12/lobeira.html
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/flora/noticia/2014/12/lobeira.html
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comum, o Uno, do qual se desdobrou a multiplicidade da vida, revelada na biodiversidade, da 

qual o ser humano é uma expressão singular, em sua consciência racional e abstrata que criou 

a linguagem, mas sempre nutrida e sustentada pela biosfera. Assim, sem a biodignidade, não 

subsiste a dignidade da pessoa humana como a expressão magna da racionalidade e da 

linguagem. 

Portanto, a biodignidade, como decorrência da função integrativa do princípio da 

harmonia com a natureza, glorifica o ser humano como agente moral e o iguala a todos os outros 

seres vivos na dimensão ecológica do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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CONCLUSÃO 

 

Após a consolidação do presente estudo e das pesquisas elaboradas, por meio dos 

estudos desenvolvidos sobre o tema proposto, passa-se a construir as seguintes conclusões. 

A crise ecológica experimentada pela atual humanidade tem suas raízes mais distantes 

na desconexão com o mundo natural, ocorrida quando o ser humano forjou com a linguagem o 

mundo simbólico, no qual se posicionou como o único ser dotado de ipseidade, o único sujeito, 

entre milhares de outros seres vivos que foram rebaixados à posição de objetos, de meros 

instrumentos. Para si, elaborou a Cultura, a Sociedade, a Política, a Economia e o Direito. 

Primeiramente; glorificou-se com a imago Dei e posteriormente, época em que prevaleceu a 

secularidade moderna, como o res cogitans cartesiano. 

O ser humano estatuiu como um pressuposto da racionalidade o olvidamento de sua 

dimensão biológica e, para consolidar a sua humanidade no mundo simbólico, negou a sua 

condição de organismo. Os trabalhos da manutenção da vida biológica e da nutrição, comuns a 

todos organismos vivos, foram circunscritos ao espaço privado e os humanos encarregados da 

nutrição, mulheres e homens, foram destituídos de sua humanidade e relegados também à 

posição de objetos, de escravos. 

A geração, a nutrição do organismo humano, como a prova cabal de sua animalidade, 

de sua membresia com o mundo natural, foram desesperadamente renegadas, o ser humano 

baniu da província da racionalidade todo o trabalho de manutenção vital que o associasse ao 

mundo natural e, por este motivo, a objetificação da natureza caminhou de mãos dadas com a 

desumanização das mulheres e também dos homens incumbidos do labor nutricional. 

A primeira grande consequência negativa da desconexão do ser humano com o mundo 

natural ocorreu na Antiguidade, considerada a escravização do ser humano pelo ser humano, a 

negação de valor intrínseco aos membros de sua espécie, a quem incumbia o trabalho no mundo 

natural, o labor da terra para o sustento do corpo. 

Consolidaram-se dois mundos desconectados, o mundo da biosfera e o mundo da 

cultura, aquele como mero instrumento de produção e riqueza para atender aos anseios do ser 

humano, o senhor absoluto do mundo simbólico construído pela linguagem. Nesta perspectiva, 

a filosofia da linguagem pontificou: quanto mais frequente a linguagem, maior o seu mundo. 

Não se pode negar que a primeira grande conquista da linguagem humana, engendrada pelo 

poder da historicidade da luta pelo Direito, foi o reconhecimento de valor intrínseco e de uma 
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dignidade absoluta a todos os seres humanos, em que libertou da escravização as pessoas 

humanas. 

Não obstante o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, a escravização das 

plantas, dos animais e dos ecossistemas continuou a ocorrer e o ser humano, em que pese ter 

sempre renegado a sua animalidade, tornou-se o mais voraz organismo da Terra. Um predador 

insaciável, não apenas para a nutrição de seu corpo biológico, sobre o qual repousa a sua 

dignidade de pessoa humana, mas sobretudo para a satisfação do desejo de poder e de 

dominação sobre os outros seres e a Terra. Esse indivíduo hipertrofiado, alheado do ser e da 

vida, e moralmente debilitado pelo niilismo e pela compulsão de ter, recebeu o nome apropriado 

de consumidor. 

O consumidor, alienado da emergência da vida, nega a sua dimensão biológica e 

holística, como um prêmio da racionalidade; reivindica todos os seus direitos sobre a biosfera, 

que considera mero recurso e nada retribui. Entretanto, no pernicioso círculo do explorar, 

gastar, consumir e descartar, chegou à autodestruição, na maior crise da saúde pública planetária 

de todos os tempos. Acossada por um vírus zoonótico, o SARS-CoV-2, a humanidade desnuda-

se da linguagem e da cultura, descobre que sua frágil dimensão organísmica é o suporte 

primordial da dignidade da pessoa humana e da sua racionalidade. 

Dessarte, exsurge a primeira conclusão desta pesquisa, a necessidade de proteger a 

biosfera para resguardar a dimensão biológica da humanidade, pois o ser humano é um subtodo 

de um todo, que é o mundo natural, regido por leis inderrogáveis, que não podem mais ser 

ignoradas pela linguagem humana na elaboração de suas leis jurídicas e na articulação das 

relações econômicas.    

O ponto de partida para a superação da crise antropogênica é a identificação da 

extremidade mais longínqua do equívoco que trouxe o ser humano para esta crise, que antes de 

ser uma crise ecológica e sanitária é, sobretudo, uma crise de valores, que foi inaugurada a partir 

da ontologia analítica e dual de Aristóteles que, ao conceituar a substância, apartou a matéria 

da essência; e posteriormente, a natureza da cultura. Neste aspecto da história do pensamento 

humano, começou a compreensão errática da natureza, que foi potencializada na modernidade 

pelos conceitos de res cogitans e res extensa de Descartes. Nesta linha, o primeiro passo para 

a mudança é a ruptura com o paradigma ontológico analítico, dualista e reducionista, que serviu 

de base para o antropocentrismo e também para a instrumentalização da biosfera como um mero 

recurso natural.   

A ruptura com o paradigma antropocêntrico cartesiano deve ocorrer mediante a adoção 

de outras formas de ver o mundo, outras janelas ontológicas, que religuem o ser humano ao 
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mundo natural, como membro de uma grande comunidade biótica. Propôs-se nesta pesquisa a 

dialogia entre o monismo neoplatônico de Plotino e a cosmovisão dos povos originários, como 

uma nova ontologia adequada para o ser humano reencontrar o sentido da vida em sua 

concepção sistêmica e holística, para compreender que a vida soergue do átomo, das organelas, 

das células, dos órgãos, dos corpos interconectados em biomas e para além da biosfera, no 

cosmo; tudo inter-relacionado na coerência universal do todo com os subtodos, que se 

sustentam mutuamente. 

A partir dessa forma sistêmica e holística de ver o mundo, ficou demonstrado que é 

necessária e urgente, para a superação da crise ambiental, a adoção de um novo paradigma ético, 

para além da ética kantiana, que se apresenta inadequada para tratar da crise ambiental, dado 

que é voltada para regrar o agir no passado e no presente e, ademais, funda-se apenas na 

racionalidade humana como a única base para a dignidade e a responsabilidade.  

Diante do alto risco de colapso do sistema Terra mediante a a extinção em massa de 

espécies, que foi potencializada pela ação do ser humano, pelo seu desejo desenfreado de poder 

e pelo uso da técnica de forma integralmente alheada das leis naturais, que regem a vida, o ser 

humano necessita de uma ética destinada a regrar o seu agir em suas relações com a natureza; 

uma ética não unicamente voltada para o regramento das ações no passado e no presente, mas 

também voltada para o futuro e, destinando-se também a proteger os interesses dos seres vivos 

não humanos. 

Nesta linha de raciocínio, diante da insuficiência da ética kantiana, esta investigação 

propôs uma ética ecológica aplicada da harmonia com a natureza, com base na ética geral da 

coerência universal do filósofo Cirne-Lima e na ética da responsabilidade de Hans Jonas, como 

um caminho para a superação da crise ambiental. A ética ecológica aplicada da harmonia com 

a natureza tem como escopo a orientação do agir humano de forma coerente consigo, como o 

meio social e com o mundo natural; adicionalmente, é destinada não apenas aos humanos do 

presente, mas também às gerações futuras; não meramente aos seres vivos humanos, tendo em 

vista que abrange todas as formas de vida, que compartilham a comunidade terrestre. Trata-se 

de uma ética, não simplesmente formal e vazia, mas preenchida pelos valores da coerência, do 

equilíbrio e da harmonia, apta a impelir o ser humano para um agir respeitoso em relação aos 

seres vivos não humanos que, embora não sejam agentes morais, são sujeitos morais, ou seja, 

titulares de valor intrínseco e destinatários de respeito e consideração moral.      

Ao verificar-se que o relato ético da harmonia com a natureza, como uma expressão do 

respeito pela vida de todos os seres vivos, é fruto de um longo processo histórico, que tem 

mobilizado gerações de filósofos e eticistas desde a Antiguidade, e que está presente também 
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nas ontologias dos povos antigos do Oriente e do Ocidente, na sabedoria ancestral dos povos 

originários, conclui-se neste estudo que a harmonia com a natureza, que é enunciada pela  

Organização da Nações Unidas (ONU)  no Princípio 1º, da  Declarações do Rio, na Carta da 

Terra e nas Resoluções da ONU, emitidas  desde 2009,  a partir da  Resolução A/64/196 AGNU, 

de 2009, é mais do que o um princípio moral; com efeito, trata-se de um princípio jurídico, que 

primeiramente emerge das leis naturais que regem os ecossistemas para regrar as relações do 

ser humano com a natureza.   

A partir da doutrina jurídica dos princípios, este trabalho demonstrou a juridicidade do 

princípio da harmonia com a natureza, que é legitimado em sua historicidade e também na 

atividade criativa dos tribunais, tendo em vista que vários tribunais ao redor do Mundo estão 

reconhecendo o valor intrínseco, a subjetividade e os direitos aos seres vivos não humanos e 

aos ecossistemas. A jurisprudência não antropocêntrica, fundada no relato ético da coerência 

do ser humano em relação à natureza, somada às Resoluções da ONU, têm o poder criativo para 

constituir o princípio jurídico da harmonia com a natureza.  

Demonstrou-se nesta pesquisa que, assim como o princípio da boa-fé objetiva, fundado 

nos relatos morais da coerência e da confiança, foi erigido no plano do Direito das gentes como 

um princípio axiomático, pré-jurídico e inderrogável para reger as relações entre Estados e entre 

os seres humanos; o princípio jurídico da harmonia com a natureza, também fundado nos relatos 

morais da coerência e da confiança, emerge no plano do Direito Ambiental internacional para 

reger as relações dos seres humanos e das pessoas jurídicas com o mundo natural; portanto, 

trata-se de um princípio pré-jurídico, inderrogável e cogente e, desta forma, apto a vincular não 

unicamente os seres humanos como também os sujeitos do Direito internacional. 

Como se verifica, confirmou-se a hipótese principal proposta neste estudo, em que a 

harmonia com a natureza é um princípio jurídico do Direito Ambiental internacional, dotado de 

força normativa e cogência.   

Adicionalmente, confirma-se a segunda hipótese proposta, ou seja, no núcleo normativo 

do princípio jurídico da harmonia com a natureza encontra-se o princípio do equilíbrio 

ecológico, de modo que se confirma, outrossim, a positivação do princípio jurídico da harmonia 

com a natureza de forma implícita na Constituição de 1988, no caput do art. 225. 

Restou confirmada também a hipótese de que, da função integrativa do princípio 

jurídico da harmonia com a natureza como fonte de Direito, dimana a dignidade biológica dos 

seres vivos, que neste estudo denominou-se biodignidade. A partir do conceito de biodignidade, 

esta pesquisa desdobrou a personalidade biológica dos seres vivos não humanos e entes 
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orgânicos e, por conseguinte, do reconhecimento jurídico da existência das pessoas biológicas 

vegetal, animal e sistêmica.          

Por fim, demonstrou-se nesta pesquisa que o princípio da harmonia com a natureza está 

na raiz da dignidade da pessoa humana, por tratar-se de um relato ético que subsiste na 

cosmovisão dos povos originários da Terra, como uma ponte entre a cultura e a natureza, o 

único caminho que aponta para um futuro possível de permanência da humanidade e da 

biosfera. Neste contexto, o princípio jurídico da harmonia com a natureza emerge com 

legitimidade normativa nas leis naturais do sistema Terra e na ética dos ancestrais dos seres 

humanos, como uma reivindicação urgente da consciência pública planetária. 

A principal consequência do princípio da harmonia com a natureza é lembrar que não 

apenas a linguagem e a racionalidade oferecem suporte para a ideia de dignidade e valor 

intrínseco, tendo em vista que na origem da vida, na ancestralidade mais profunda, os vegetais, 

os animais não humanos e o ser humano estão jungidos a um único tronco, cuja concepção está 

presente na cosmogonia de todos os povos e também na Ciência. Dessa força motriz 

autocausadora, que engendrou toda a vida no Planeta, descende o impulso vital de todos os 

seres vivos e orgânicos. Esse é o suporte para uma dignidade primordial, a dignidade biológica, 

da qual emana o valor intrínseco de todos os seres vivos e orgânicos, e sobre a qual se alicerçam 

a racionalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Sem a biodignidade, o ser humano perde a sua dignidade como agente moral, tendo em 

vista que a razão, a linguagem e a cultura são simplesmente dádivas da vida biológica. Logo, 

sem natureza, não existe a cultura. 

Destarte, o princípio jurídico da harmonia com a natureza proposto neste trabalho não 

nega a linguagem normativa; de modo contrário, é o elo semiótico entre a natureza e a cultura. 

É a abertura semântica para permitir ao sistema jurídico, constituído pela linguagem simbólica, 

buscar o significado dos signos que estão nos textos das constituições no sentido das leis 

cósmicas que regem a natureza ao observar-se  que são inderrogáveis e pré-jurídicas e, portanto, 

não podem mais ser ignoradas pelos magistrados(as) e legisladores(as) humanos(as). 

Em suma, da confirmação da hipótese de existência do princípio jurídico da harmonia 

com a natureza, como um princípio do Direito Ambiental internacional, em cujo núcleo reside 

o equilíbrio ecológico, albergado no art. 225, caput, da Constituição da República de 1988, 

decorre o reconhecimento jurídico da existência  da dignidade biológica, ou seja, a 

biodignidade, na qual repousa o  valor intrínseco e a personalidade jurídica biológica de todos 

os seres vivos não humanos e entes orgânicos;   por conseguinte, o fundamento último do 

estatuto da pessoa jurídica biológica em sua dimensão vegetal, animal e sistêmica.  
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