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Resumo: No presente trabalho pretende-se pesquisar sobre o 

novo constitucionalismo latino-americano, tendo em vista a pos-

sibilidade de conjecturar uma nova visão da sociedade consumo-

centrista e busca-se demonstrar a efetiva necessidade de remo-

delação dos paradigmas que envolvem a democracia representa-

tiva, perfectibilizada sobre as bases do capitalismo de mercado, 

que se apresenta como altamente predatório em nível socioam-

biental. Utilizando o método analítico, com base na pesquisa bi-

bliográfica, estuda-se o novo sentido dado à natureza, como su-

jeito de direito, na busca de uma sustentabilidade que se pauta 
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dentro da responsabilidade do ser humano enquanto cidadão atu-

ante no seio da democracia. 

         

Palavras-Chave: Consumocentrismo. Novo constitucionalismo 

latino americano. Direito socioambientalismo. Sociedade mo-

derna. Meio Ambiente. 

 

LATIN AMERICAN CONSTITUTIONALISM AND CONSU-

MOCENTRISM: SOCIO-ENVIRONMENTAL CONSE-

QUENCES IN MODERN SOCIETY 

 

Abstract: In the present work we intend to research on the new 

Latin American constitutionalism, in view of the possibility of 

conjecture a new vision of consumer-centric society and seeking 

to demonstrate the effective need to remodel paradigms involv-

ing representative democracy, make perfect on the bases of Cap-

italism, which presents itself as highly predatory at the socio-

environmental level. Using the analytical method, based on the 

bibliographical research, we study the new meaning given to na-

ture, as a subject of law, in the search for a sustainability that is 

based on the responsibility of the human being as a citizen acting 

in the midst of democracy. 

 

Keywords: Consumer-centric. New Latin American constitu-

tionalism. Social and environmental law. Modern society. Envi-

ronment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

o presente trabalho analisa-se os pressupostos bá-

sicos do novo constitucionalismo latino-ameri-

cano, que altera o direito voltado ao modelo euro-

peu e incorpora a participação dos sujeitos, inse-

rindo, no contexto jurídico e social, uma N 
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Constituição plural e voltada a ideia de democracia participativa.  

Inicialmente se trabalha a questão ambiental e social 

vista no constitucionalismo latino americano, vislumbrando-se 

o fato de que, em suas Constituições, os direitos socioambientais 

com a proteção difusa e coletiva apregoam um desenvolvimento 

ambiental alicerçado na promoção da sustentabilidade ambiental 

e social, reduzindo os impactos da sociedade consumocentrista. 

O “bem viver” e a Pachamana trazem essa perspectiva.  

Após faz-se uma exposição, de cunho teórico, acerca do 

modelo democrático-plural adequando aos fundamentos do 

Constitucionalismo latino americano. Desta forma, a participa-

ção nos espaços públicos e mediante a produção de dispositivos 

constitucionais/legislativos desfaz a concepção monista de di-

reito e permite o reconhecimento das diferenças dos povos latino 

americanos. 

Nesse ínterim, o consumocentrismo – que se caracteriza 

pelo fato do consumo ser o centro da sociedade – pode ser visto 

como um fator perverso e causador de problemas socioambien-

tais. Mas com a nova visão latina americana, que se volta para 

um novo ideário socioambiental, permite que a visão eurocên-

trica de direito e de consumo possa ser revista. Assim, democra-

cia participativa e a busca de uma racionalidade que leve a visão 

socioambiental, podem ser os caminhos a serem trilhados pelas 

sociedades consumocentrista. 

Neste trabalho não se pretende apresentar soluções defi-

nitivas, mas demonstrar uma nova forma de refletir a sociedade 

consumocentrista, a partir do modelo latino-americano de demo-

cracia e valorização dos povos, quebrando-se o tabu que o mo-

delo eurocêntrico baseado na visão europeia de colonização e 

modelo de sociedade. Portanto, serão demonstrados os reflexos 

da democracia participativa na gestão da sociedade e no manejo 

das questões socioambientais, que permitem a contraposição do 

modelo de produção de riquezas que vem de uma sociedade ca-

pitalista e que visa a utilização desregrada e inconsequente dos 



_394________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

recursos naturais, que são cada vez mais escassos. 

O método utilizado é o analítico, tendo como base o es-

tudo bibliográfico. Conclui-se, de modo preliminar e não defini-

tivo que, a sociedade através do ideário latino americano permite 

que a democracia participativa seja viabilizada e que o consu-

mocentrismo possa ser discutido e minimizado através de polí-

ticas públicas voltadas aos espaços locais, onde a população plu-

ral de cada Estado possa discutir questões socioambientais e haja 

a possibilidade de resolução de conflitos.  

 

1. O CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO: 

UMA VISÃO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DO EQUA-

DOR E DA BRASILEIRA 

 

A Constituição Brasileira de 1988 apresenta avanços 

significativos no que se refere a proteção do meio ambiente e 

estimula a participação da sociedade e do poder público na con-

secução de um meio ambiente que seja ecologicamente equili-

brado. Ela o eleva como um dos princípios da ordem econômica 

no art. 170. Para Derani, 
a necessidade de assegurar a base natural da vida (natureza) 

coloca novos matizes na política econômica. É, na verdade, o 

grande desafio das políticas econômicas. A obviedade da ne-

cessidade de uma relação sustentável entre o desenvolvimento 

industrial e meio ambiente é exatamente a mesma da irreversi-

bilidade da dependência da sociedade moderna dos seus avan-

ços técnicos e industriais. Assim, qualquer política econômica 
deve zelar por um desenvolvimento da atividade econômica e 

de todo seu instrumental tecnológico ajustado coma conserva-

ção dos recursos naturais e com uma melhora efetiva da quali-

dade de vida da população3.  

Por outro lado, a Constituição, no art. 225, declara que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-

brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida”, incumbindo “ao Poder Público e à coletividade o dever 

 
3 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo, Saraiva, 2008, p.239. 
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de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gera-

ções”.4. Pelo visto no artigo, o meio ambiente é considerado, um 

“bem de uso comum do povo” – bens de uso comum do povo 

são aqueles que, “por determinação legal ou por sua própria na-

tureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condi-

ções”5.  

O problema, que aqui se apresenta, é a manutenção des-

ses bens dentro da visão antropocêntrica, onde os mesmos estão 

a serviço da sociedade, ainda dentro da ideia de dominação e 

expropriação, não se reportando ao fato de que os mesmos fazem 

parte de um único sistema simbiótico, e que, sendo esses bens 

esgotáveis, o perecimento de um prejudica o todo.  Portanto, ob-

serva-se que pela Constituição Federal Brasileira somente os se-

res humanos são vistos como sujeitos de direitos enquanto a na-

tureza é um bem de consumo.  

A mesma Constituição traz a preocupação com a gera-

ções futuras enquanto sujeitos de direitos, e, só por isso a natu-

reza deve ser preservada para essa geração trazendo, novamente 

o antropocentrismo como ponto central do tema.  

Posteriormente, se torna perceptível a proteção de recur-

sos naturais, a presença da participação popular e da democracia 

participativa, mas não de forma integral. Já, na visão do consti-

tucionalismo latino americano, especificamente na Constituição 

de Montecristi – Constituição Equatoriana -, a tendência é a 

busca pela proteção da Mãe Terra, tida como, Pachamana e do 

bem viver, conhecido como Sumak Kawsay6. Isso permite uma 

 
4 BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 
05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons-
tituicao/ constituicao.htm>. Acesso em 31 jul 2015. 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 
2003, p. 545. 
6 A proposta do bem viver provém de um sujeito histórico, cujos vínculos com a terra 
e a natureza não estão quebrados, mesmo apesar de todo o sofrimento histórico, do 
despojo e da destruição da natureza: os índios. O bem viver, para eles, é mais do que 
viver melhor, ou viver bem: o bem viver é viver em plenitude. De fato, o termo 
utilizado não é "alli kawsay" (alli = bem;  Kawsani = viver), mas sim  "sumak 
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lógica de preservação ambiental, onde a natureza vem a ser su-

jeito de direitos e a proteção ambiental vai se diferenciar da or-

dem jurídica brasileira.  

Esse distanciamento da lógica moderna eurocêntrica, que 

aparece na Constituição de Montecristi, leva a uma nova visão 

de sociedade, onde a democracia participativa possa se efetivar.  

Segundo análise, o constitucionalismo moderno se pauta numa 

lógica de objetivação voltada para uma economia capitalista e 

consumocentrista, onde a natureza é um bem de uso comum e 

pode ser usada de forma em que as grandes corporações possam 

usufruir da mesma, ao modo de levar ao esgotamento dos bens 

naturais.  

Analisando-se o tema pelo lado socioambiental, verifica-

se que a ideia do Sumak Kawsay7, ou seja, do bem viver, nas 

Constituições Latino-Americanas demonstra que, no Equador, 

houve o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e de 

sua identidade, incluindo, também, a conservação e o desenvol-

vimento de origens primárias. Assim, a Constituição Equatori-

ana visa garantir formalmente os direitos dos povos indígenas, 

além da manutenção de sua identidade, abarcando a conservação 

e o desenvolvimento de sua espiritualidade, de suas tradições 

culturais, linguísticas, sociais, políticas e econômicas, bem 

como manutenção da posse ancestral comunitária das suas ter-

ras, que são inalienáveis, imprescritíveis e indivisíveis. Isso se 

estabelece no art. 84, como se pode observar abaixo: 
Art. 84 - La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

 
Kawsay"  ( sumak  =   plenitude;  kawsani= viver). (MARTÍNEZ, Esperanza. Sumak 
kawsay. Nem melhor, nem bem: viver em plenitude. Entrevista especial com 
Esperanza Martinez. Revista do Instituto Humanista Unisinos. [on line] Disponível 

em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/34622>. Acesso em 12 de novembro de 
2015). 
7 Ver em: MAMANI, Fernando Huanacuni.  Buen Vivir/ Vivir Bien: Filosofía, 
políticas, estrategias y experiencias  regionales  andinas.  3.ed. Lima (Peru): 
Coordinadora Andina de Organizacoes  Indígenas – CAOI, 2010.  Disponível em: 
<http://www.coordinadoracaoi.org/portal/sites/default/files/Libro%20%20Buen%20
Vivir %20y%20 Vivir%20Bien.pdf>. Acesso em 01 de maio de 2013, p. 13. 
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normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y material-

mente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos pre-

vistos en la Constitución y los tratados internacionales, y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser hu-

mano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En 

ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán con-

tra los derechos que reconoce la Constitución.8. 

A lógica equatoriana permite que a natureza venha a ser 

tratada como sujeito de direitos e que os povos tradicionais pos-

sam participar da do engrandecimento da sociedade, tendo suas 

origens preservadas e indo de encontro a lógica patriarcal e co-

lonialista que se estabelecem, na visão capitalista/consumocen-

trista e que sufoca as decisões governamentais, legislativas e ju-

diciais, não permitindo os seus endereçamentos para a efetiva 

proteção ambiental, mas somente autorizando que, em nome do 

desenvolvimento, se destrua o bem ambiental em uma degrada-

ção constante para a construção de uma sociedade consumocen-

trista voltada para a satisfação das necessidades capitalistas mo-

dernas.  

Observando o artigo 83 da Constituição Equatoriana, 

pode-se verificar os deveres e as responsabilidades atribuídas ao 

povo equatoriano, entre eles, no item 3 do citado artigo, tem-se 

a atribuição de “defender la integridad territorial del Ecuador y 

sus recursos naturales”9. No mesmo artigo, no item 6, a atribui-

ção de “respetar los derechos de la naturaleza, preservar un am-

biente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible”10. Já, no item 7, a atribuição de 

 
8 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. asam-
bleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 jul 

2015. 
9 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. asam-
bleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 jul 
2015. 
10 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
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“promover el bien común y anteponer el interés general al in-

terés particular, conforme al buen vivir” 11.  

Analisando este artigo 83 e outros da Constituição do 

Equador, constata-se que houve uma manifestação popular que 

visa o respeito a natureza como ente e não com bem, permitindo, 

assim, que haja o respeito ao patrimônio cultural e ambiental, 

em todas as suas esferas e que a tomada das decisões se paute 

numa esfera ecocêntrica de natureza. Segundo Gudynas e 

Acosta:  
La dimensión ambiental es, en cambio, más intensa en Ecua-

dor, donde se reconocieron por primera vez los Derechos de 
la Naturaleza (artículos 71 a 74, destacándose el Artículo 72 

donde se establecen los derechos a la restauración de la natu-

raleza). Esto consolida la dimensión ambiental del Buen Vivir, 

mientras que el texto boliviano es más ambiguo, en tanto al-

gunos artículos defienden el mandato del Estado de industria-

lizar los recursos naturales. El reconocimiento de los Dere-

chos de la Naturaleza permite convertirla en sujeto de dere-

chos, donde ésta vale por sí misma, independientemente de la 

posible utilidad o uso humano. Ésta es una postura biocén-

trica, donde se debe asegurar la sobrevida de especies y eco-

sistemas. Por lo tanto, no implica una naturaleza intocada, 
sino que es posible seguir aprovechando los recursos natura-

les, pero mientras se mantengan los sistemas de vida.12  

Desta forma a natureza deve ser respeitada, como o local 

onde a vida se realiza e se concretiza, devendo ser reconhecida 

e aceita como sujeito de direitos, como se observa no art. 10 - 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colecti-

vos son titulares y gozarán de los derechos garantizado sem la 

Constitución y enlos instrumentos internacionales. La natura-

leza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

 
11 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
12 GUDYNAS, Eduardo; ACOSTA, Alberto. El buen vivir o la disolución de la idea 
del progresso. México, 2011, p. 108. Disponível em: < http://www.gudynas.com/pu-
blicaciones/capitulos/GudynasAcostaDisolucionProgresoMx11r.pdf>. Acesso em: 18 
junho 2016. 
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Constitución”. 13. Isso se coaduna mais adiante no art. 71 que 

segue para a análise: 
Art. 71 - La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vi-

tales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir 

a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se obser-

varan los princípios establecidos en la Constitución, en lo que 
proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 

los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 14. 

Para Martínez, a Pachamama vai representar: “una espe-

cie de dualidad con base en la cual se sustenta la existencia 

misma, es divino al mismo tiempo que terrenal, es la espiral que 

simboliza la vida y la muerte. La Pachamama es lo que sostiene 

la existencia de este tipo de pueblos tanto en el ámbito humano 

como en el sagrado”15. A visão ecocêntrica também está inse-

rida no art. 72 da Constituição Equatoriana, onde se verifica que 

a Pachamama se reproduz e se realiza tendo o direito de ser res-

peitada integralmente. Como se observa abaixo: 
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 
restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personasnaturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos quedependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, inclui-

dos los ocasionados por la explotación de los recursos 

 
13ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 

jul 2015. 
14 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
15 MARTÍNEZ, Esperanza. Pachamama y Sumak Kawsai. Disponível em: 
<http:www.sicsal.net/reflexiones/CentenarioProanhoEMartinez.pdf>. Acesso em: 15 
ago 2015. 



_400________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las me-

didas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 16. 

As disposições expostas na Constituição do Equador no 

que se refere ao meio ambiente oferece a possibilidade de se ob-

serva uma nova visão direcionada para esse contexto, se a com-

parar, com as Constituições tradicionais – tipo a brasileira -. A 

Constituição equatoriana entende que a natureza não é um bem 

de uso comum, mas sim, um ente que deve ser preservado torna-

se uma legislação mais voltadas a ideia de preservação, de con-

servação e de uma verdadeira democracia participativa e plura-

lista onde seu povo possa realmente a conviver de forma harmo-

niosa com essa natureza.  

A Constituição Equatoriana traz, em seu texto normativo 

constitucional, diversos artigos que versam sobre a tutela ambi-

ental, os quais possuem, ao resguardar a natureza desde a sua 

essência, o objetivo de promover a sadia qualidade de vida à po-

pulação. Exemplo disso é o artigo 14 que afirma: 
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integri-

dad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degra-

dados. 17. 

Isso denota um respeito ao meio ambiente, onde valores 

são tidos como essenciais, independente da visão capitalista. 

Essa ideia muda o espectro de respeito que se tem com a exis-

tência, a manutenção e a regeneração da natureza, permitindo 

 
16 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
17 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
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que a população possa ter uma vida de forma saudável e com 

qualidade.  

Permite-se, a partir disso, afirmar que a exclusão social e 

a dignidade humana devem ser observadas, não somente como 

preceitos constitucionais, mas como base da sociedade.  Isso 

permitirá que se dê um passo efetivo para a democracia partici-

pativa e para uma nova racionalidade de sociedade voltada para 

uma vida sustentável e que vise a redução de problemas socio-

ambientais.   

A ideia de participação efetiva da população é essencial 

para que se concretizem esses objetivos. Esta participação está 

prevista na Constituição do Equador, mais especificamente no 

art. 395, item 3, que afirma:   
Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  
3 El Estado garantizará la participación activa y permanente 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afec-

tadas, en la planificación, ejecución y control de toda activi-

dad que genere impactos ambientales. 18. 

Assim sendo, pode-se observar que o Estado Equatoriano 

possui como dever garantir a participação permanente da sua po-

pulação nas atividades que possam vir a gerar algum risco ao 

meio ambiente. Essa participação faz com que o povo equatori-

ano se sinta pertencente ao espaço social que vive. Também, 

vale salientar que nos artigos 398 e 415, abaixo descritos, se con-

cretiza a valorização de seu povo nas tomadas de decisões. As-

sim, quando alguma ação que ao ser implantada afetar direta-

mente o ambiente de uma comunidade deverá haver a consulta 

a essa comunidade para, somente após, ser tomada a decisão da 

implementação ou não. O art. 398, afirma que deve haver a par-

ticipação e a consulta da população como se pode observar:  
Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afec-

tar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la 

 
18 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
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cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consul-

tante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la par-

ticipación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los cri-

terios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida 

a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los cri-

terios estabelecidos en la ley y los instrumentos internaciona-

les de derechos humanos. 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecu-

tar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondi-

ente de acuerdo con la ley. 19.  

Pode-se observar nos artigos acima citados que a imple-

mentação de políticas sobre o meio ambiente depende da con-

sulta da população de seu país e da informação dos riscos ambi-

entais que essa política irá causar. Claro que isso não significa, 

por exemplo, que o Equador não possui problemas estruturais, 

econômicos e sociais, mas garante uma nova forma de repensar 

a sociedade. 

O constitucionalismo moderno e tradicional, que vem de 

uma matriz liberal eurocêntrica não se adequa mais a realidade 

dos povos latino americanos, isso acontece porque ocorreram 

mudanças sociais, políticas e econômicas as quais impulsionam 

uma nova visão de democracia. Com o surgimento do constitu-

cionalismo latino americano, que se volta para uma democracia 

participativa e pluralista, possibilita-se a convivência de instân-

cias legais distintas que estão expostas a mesma hierarquia, 

como, por exemplo, o poder do Estado e das comunidades indí-

genas.  Essa transformação política e dos processos sociais de 

luta nos países latino americanos, não originaram somente a no-

vas ideologias constitucionais, mas acrescentaram uma nova e 

desafiadora realidade plural onde a força de todos que compõem 

 
19 ECUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Disponível em: <http://www. 
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em 31 
jul 2015. 
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a sociedade se torna fundamental para o respeito absoluto a na-

tureza.  

O Equador adota o respeito à natureza e opta por satisfa-

zer integralmente os princípios ambientais, elevando a natureza 

como um sujeito de direitos e, portanto, a mesma deve ser res-

peitada em sua integralidade.  

 

2. CONSUMOCENTRISMO E UMA VISÃO DE SOCIE-

DADE CONTEMPORÂNEA 

 

Em primeiro lugar, deve-se deixar claro o que se entende 

por consumocentrismo, uma vez que o sentido abordado pela 

doutrina não é o mesmo que os Autores do presente artigo têm 

desenvolvido.  

Na doutrina é ideia de consumocentrismo está vinculada 

a possibilidade de o consumidor ser o detentor do comando da 

situação que se apresenta na sociedade de consumo tendo, assim, 

o consumidor como o centro dessas atividades. Nessa visão o 

consumidor possui o poder de decisão e força para impor os ru-

mos do consumo de mercado. 

Os Autores do presente artigo demonstram uma visão di-

ferenciada de consumocentrismo. A ideia que se apresenta para 

o presente artigo nasce do deslocamento do enfoque direcionado 

à produção, na denominada sociedade de produtores ou pré-mo-

dernidade, para direcioná-lo ao consumo, na denominada socie-

dade moderna ou hiperconsumista. Nessa seara o consumo passa 

a ser o elemento principal das atividades humanas, deslocando o 

“ser” para o “ter” ou “parecer”. 

Verificando o caminhar da humanidade pode-se notar 

que ela tem, em sua história, se desenvolvido a partir de certas 

teorias/doutrinas/ideias/filosofias que dominaram e guiaram as 

condutas do ser humano tanto no âmbito individual, quanto so-

cial. Nessa seara se destacam:  o cosmocentrismo; o teocen-

trismo; o antropocentrismo. É nesse contexto que se insere o 
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Consumocentrismo, como elemento dominante para onde se di-

rigem todo o pensamento e atividades do cidadão moderno  

  Averiguando a sociedade moderna contemporânea 

pode-se vislumbrar que a noção de consumocentrismo na forma 

que se apresenta para o presente trabalho é muito forte e isso 

influencia na tomada das decisões sociais. Decisões essas que 

atuam diretamente no tema central deste artigo, os problemas 

ambientais e sociais que passar a ser analisados a partir dessa 

visão, onde a sociedade e as pessoas ficam presas à concepção 

consumocentrista que se pauta no capital e no adestramento dos 

seres humanos. Isso faz com que a natureza deixe de ser obser-

vada como ente e seja um simples objeto de uso, consumo, de 

todos, onde seus recursos são explorados e divididos entre as 

grandes corporações, esquecendo-se de sua preservação. 

O consumocentrismo se concretiza no próprio arcabouço 

social moderno, emergindo, lentamente, da complexidade criada 

através essa nova sociedade, onde o consumo se torna o centro 

de todas as ações, suplantando todos os valores que a ele não 

estejam vinculados. Para entender essa gestação é importante 

que se verifique os pressupostos e ideias centrais da sociedade 

moderna, conforme já se expôs em outro escrito: 
A modernidade veio, com a possibilidade, por meio de concei-
tos concretos e desenvolvidos sob a ótica das certezas tecnoló-

gicas e científicas, além, certamente, da utilização da razão 

como forma de dominação da natureza, estabelecer uma socie-

dade capaz de proporcionar felicidade e satisfação a todos os 

cidadãos. [...]. Com a  modernidade, surgem aspectos como o 

dinamismo tecnológico, a forte vinculação com a razão; a idéia 

de ciência, como elemento de exatidão e certeza; a liberdade 

vinculada à razão; o otimismo exagerado de benesses a todos, 

dentro da idéia de globalização, entre outros.20. 

O “fetichismo da mercadoria como instrumento 

 
20 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. A moder-
nidade e a questão da vida. In: PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide. 
Direito Ambiental e Biodireito: da modernidade à pós-modernidade. Caxias do Sul: 
EDUCS, 2008, p.230. 
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mediador das relações sociais (coisificação), constitui uma rea-

lidade específica e aparentemente intransponível para quem vive 

sob o capitalismo moderno.”21. Assim, 
os membros da sociedade de consumidores são eles próprios 

mercadorias de consumo que os torna membros autênticos 
dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria 

vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do consu-

midor, mesmo que geral latente e quase nunca consciente.22. 

Desta forma, Ashley23, assegura que: “O consumismo 

pode ser visto como um credo econômico e social que encoraja 

as pessoas a aspirar ao consumo, independente das consequên-

cias.” Isso faz com que o meio ambiente seja prejudicando pois 

quando as sociedades se voltam para a hegemonia capitalista a 

tendência é que a democracia participativa fique na teoria e não 

se concretize na prática. Lipovetsky demonstra que o mundo do 

consumo acaba se imiscuindo na vida e nas relações das pessoas 

e ao se misturar na vida se torna o centro de tudo. Para o autor:  
Todos os dias parecem que o mundo do consumo se imiscui 

em nossas vidas e modifica nossas relações com os objetos e 
com os seres, sem que, apesar disso e das críticas que se for-

mulam a respeito dele, consiga-se propor um contramodelo crí-

vel. E, para além da postura crítica, seriam raros aqueles que 

desejariam mesmo aboli-lo em definitivo. É forçoso constatar 

que seu império não pára de avançar: o princípio de self-ser-

vice, a busca de emoções e prazeres, o cálculo utilitarista, a su-

perficialidade dos vínculos parecem ter contaminado o con-

junto do corpo social, sem que nem mesmo a espiritualidade 

escape disso.24. 

 
21 ALMEIDA, Roberto Ribeiro de. A coisificação do sujeito de direito e os limites da 
humanização: uma análise de “História e consciência de classe” (1923) de György 
Lukács. In: ALMEIDA, Guilherme Assis de; PRADO, Alessandro Martins; SE-
VERO, Thais Lara Marcozo (Orgs.). A constituição do sujeito de direitos humanos. 

Curitiba: Editora CRV, 2015, v. 1, cap. 17, p.307. 
22 BAUMAN, Zigmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em merca-
doria. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008, p.63-64. 
23 ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p.60. 
24 LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Bacarolla, 2004, 
p.33. 
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O consumocentrismo se caracteriza pelo fato do con-

sumo estar no centro da vida das pessoas. Na atualidade se pos-

sui um consumo dirigido, onde existe o adestramento dos con-

sumidores para comprar e usufruir de bens e serviços de que, 

muitas vezes, não necessitam. Isso leva a uma individualização 

cada vez maior das pessoas, onde a preocupação desses indiví-

duos não está na sociedade e sim em si mesmas.  

Os problemas ambientais e sociais já não interessam 

tanto, interessa mais a nova moda a ser lançada e as questões 

mercadológicas. É a difusão do aparentar em detrimento do ser 

e do ter, onde as pessoas sob o fascínio do consumo se conju-

gando com o vazio e o espetáculo que essa sociedade consumo-

centrista oferece.  

As ideias de frustação e de infelicidades são superadas 

pelo consumo, como afirma Debord25 vive-se numa sociedade 

espetáculo, onde se é levado a uma catarse de felicidade momen-

tânea que constrói o mundo do consumo e destrói o mundo so-

cial através de uma edificação configurada na superficialidade, 

na individualidade e num esteticismo banais.  

As pessoas se pautam no que a mídia e o marketing afir-

mam, configurando-se e reconfigurando-se dentro dos ditames 

mercadológicos em uma estreita relação de adestramento. No 

que se refere aos discursos ambientais, esses também são alinha-

dos à ideia consumocentrista, onde os apelos para a sustentabi-

lidade passam pelo filtro do mercado, onde o consumidor é en-

dereçado para o que importa ao mercado e não para as questões 

ambientais em uma verdadeira armadilha do sistema capitalista.  

Por outro lado, é de se verificar a responsabilidade que 

posta sobre as “costas” do consumidor, que passa a ser o respon-

sável pela destruição do planeta em uma complexa inversão de 

padrões determinada pelo sistema mercadológico. Sobre o as-

sunto se manifesta Portilho: 
O consumidor verde foi amplamente definido como aquele 

 
25 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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que, além da variável qualidade/ preço, inclui em seu “poder 

de escolha”, a variável ambiental, preferindo produtos que não 

agridam ou sejam percebidos como não-agressivos ao meio 

ambiente. Dessa forma, o movimento de consumo verde enfa-

tizou a habilidade dos consumidores agirem em conjunto, tro-

cando uma marca X por uma marca Y, ou mesmo parando de 

comprar um determinado produto, para que os produtores per-

cebessem as mudanças na demanda. As ações e as escolhas in-
dividuais motivadas por preocupações ambientais passaram a 

ser vistas como essenciais, e o consumidor como o responsá-

vel, através de suas demandas e escolhas cotidianas, por mu-

danças nas matrizes energéticas e tecnológicas do sistema de 

produção. No entanto, essa estratégia de “comprar um futuro 

melhor” acabou sendo rapidamente posta em questão, virando 

uma grande armadilha. O consumo verde atacaria somente uma 

parte da equação, a tecnologia, e não os processos de produção 

e distribuição, além da cultura do consumo propriamente dita. 

A estratégia de consumo verde pode ser analisada, ainda, como 

uma espécie de transferência da atividade regulatória em dois 

aspectos: do Estado para o mercado, através de mecanismos de 
autorregulação; e do Estado e do mercado para o cidadão, atra-

vés de suas escolhas de consumo. Assim, ambos – governos e 

empresas – encorajariam a responsabilidade individual, implí-

cita ou explicitamente, através de referências ao poder do con-

sumidor, ao “bom cidadão” ou à valorização da contribuição 

pessoal de cada um, transferindo a responsabilidade para um 

único lado da equação: o indivíduo.26. 

Portanto, é preciso compreender o consumocentrismo e 

não cair na armadilha de que somente os cidadãos são responsá-

veis pelos problemas ambientais, tem-se uma parcela de colabo-

ração sim, mas as grandes corporações devem ser fiscalizadas e 

cobradas para que também efetuem a sua parte na sociedade. Os 

governantes, também, não devem ser esquecidos, pois os mes-

mos, através de políticas sociais, podem minimizar os impactos 

ambientais. E, por fim, não se deve esquecer o Judiciário que 

deve cobrar de forma efetiva os danos ambientais e sociais 

 
26 PORTILHO, Fátima. Consumo sustentável: limites e possibilidades de ambientali-
zação e politização das práticas de consumo. Cadernos EBAPE.BR (FGV), Rio de 
Janeiro, v. 3, p. 1-12, 2005, p.03.  
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advindos da utilização dos recursos naturais em prol do consu-

mocentrismo capitalista. 

 

3. POR UMA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E PLU-

RALISTA EM UMA VISÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

O socioambientalismo brasileiro, segundo Santilli27 sur-

giu com a redemocratização do país, que acontece depois do re-

gime militar, e se consolida com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e com as eleições diretas em 1989. O mesmo se 

fortalece em 1990 depois da Conferência das Nações Unidas so-

bre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada no 

Rio de Janeiro, no ano de 1992, quando os conceitos socioambi-

entais passaram a influenciar a edição de normas legais  

Seguindo essa linha de raciocínio a Autora ainda dispõe 

“as políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e sus-

tentabilidade política se incluíssem as comunidades locais e pro-

movessem uma repartição socialmente justa e eqüitativa dos be-

nefícios derivados da exploração dos recursos naturais” 28. 

Outro ponto importante que consolida o socioambienta-

lismo brasileiro, segundo Santilli29 é a Constituição de 1988 que 

pela primeira vez, considerando as sete constituições anteriores, 

cria um capítulo – VI, Do Meio Ambiente - dedicado ao meio 

ambiente, assegurando a todos, no artigo 225, caput, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida,  impondo ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. Decisivamente, a Constituição 

Federal de 1988 vem a ser um marco e um grande avanço na 

 
27 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.12. 
28 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.15. 
29 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. 
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proteção jurídica ao meio ambiente.   

Assim, para Santilli30 “tanto a biodiversidade – os pro-

cessos ecológicos, as espécies e ecossistemas – quanto a socio-

diversidade são protegidas constitucionalmente, adotando o pa-

radigma socioambiental”. Segundo este Autor: 
A Constituição seguiu uma orientação claramente multicultu-

ral e pluriétnica, reconhecendo direitos coletivos a povos indí-
genas e quilombolas, e assegurando-lhes direitos territoriais es-

peciais. A Constituição assegurou aos índios o direito de per-

manecerem como tais, rompendo com a tradição assimilacio-

nista e assegurando-lhes direitos permanentes. São reconheci-

dos aos índios sua organização social, costumes, línguas, cren-

ças e tradições, e direitos originários sobre as terras tradicio-

nalmente ocupadas. 31. 

A Constituição de 88 veio dedicar um capítulo – VIII, 

Dos Índios – à proteção dos indígenas, tanto no âmbito social 

quando especificamente cultural. Na questão indígena, o art. 231 

reconhece a preservação de suas origens e cultura. Também se 

reconhece a eles “sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.32. Além disso, 

quando se fala em função social da propriedade também se tem 

uma visão socioambiental.  

A ideia de socioambientalismo é construída a partir de 

políticas públicas ambientais que devem incluir e envolver as 

comunidades locais, que são as que detém os conhecimentos e 

as práticas de manejo ambiental. Para que isso aconteça, 

 
30 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.20. 
31 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.20. 
32 BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 
05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons-
tituicao/ constituicao.htm>. Acesso em 31 jul 2015. 
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segundo Santilli 33 (2005), é necessário que os países em desen-

volvimento reduzam as desigualdades sociais e busquem um o 

desenvolvimento de um novo paradigma que promova não so-

mente a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade so-

cial, pois somente assim os preceitos de justiça social, dignidade 

humana e equidade são atingidos na sociedade. Para Santilli34 “o 

novo paradigma de desenvolvimento preconizado pelo socioam-

bientalismo deve promover e valorizar a diversidade cultural e a 

consolidação do processo democrático no país, com ampla par-

ticipação social na gestão ambiental”. Com isso se pode ter a 

efetivação da democracia participativa, longe do papel e da teo-

ria, mas na prática, onde através das ideias do constituciona-

lismo latino americano se possa efetivar uma nova forma de pen-

sar a natureza e a sociedade. 

Como se pode observar a visão socioambiental se baseia 

numa democracia plena como elemento de direitos e de deveres 

na sociedade. Acredita-se que na transição da sociedade capita-

lista para uma sociedade socioambiental pode-se ter reformas le-

gislativas graduais que visem a preocupação com os problemas 

sociais – como a pobreza, a exclusão social, a exclusão urbana, 

a desigualdade social, etc. – e os problemas ambientais – como 

mudanças climáticas, desmatamento, efeito estufa, etc. -. Pre-

cisa-se pensar numa sociedade com uma nova racionalidade 

pautada num modelo que venha a incorporar valores éticos e mo-

rais na busca da sustentabilidade – seja ela social ou ambiental. 

Ao se analisar o constitucionalismo latino americano, an-

teriormente exposto, reconhece-se o pluralismo e a democracia, 

sobretudo na ordem dos direitos socioambientais que passam a 

ser elementos transformadores do Estado. O reconhecimento 

desses direitos permite que haja uma solidariedade intergeracio-

nal, onde os povos possam participar da tomada de decisões e 
 

33 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. 
34 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à di-
versidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.14. 
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modificar a visão consumocentrista que se espalhou na moder-

nidade.  Martínez Dalmau35 afirma que “La evolución constitu-

cional responde al problema de la necesidad. Los grandes cam-

bios constitucionales se relacionan directamente con las nece-

sidades de la sociedades posean sobre las posibilidades del 

cambio de sus condiciones de vida que, en general, en América 

Latina no cumplen con las expectativas esperadas en los tiem-

pos que transcurren”. 

Desta forma, é visível a preocupação com a cultura do 

povo e com suas tradições, o que leva a um Estado Plurinacional 

e a preocupações que não seja exclusivamente consumocen-

trista. Deste modo, é a partir desses povos e de suas comunida-

des, que se observa uma visão em que não há dissociação entre 

o ser humano e o meio ambiente, onde os mesmos se desenvol-

vem e se interconectam dentro de um mesmo contexto. Destarte, 

isso permite que a visão do socioambientalismo – os problemas 

sociais e ambientais que devem ser minimizados – possa se efe-

tivar a partir do desenvolvimento de políticas públicas ambien-

tais e sociais voltadas ao espaço local, onde o povo se sinta per-

tencente ao espaço que habita.  

Por essa visão de refundação do Estado latino americano, 

observa-se a busca de um ambiente democrático que vise e reúna 

interesses que renunciem a posição de um cidadão passivo na 

sociedade que, simplesmente, aceita a tomada de decisões polí-

tico-jurídicas sem a sua participação. Isso permite que haja a efe-

tivação da cidadania e a construção de uma sociedade que não 

se volte tanto para o consumocentrismo que é nefasto a socie-

dade, fazendo com que a mesma se individualize e aceite precei-

tos que nem conhece. A reinterpretação constitucional latino 

americana, além de permitir que haja a visão de um direito soci-

oambiental, leva a uma nova interpretação pluricultural, onde a 

hegemonia do consumo e do poder econômico, possa ser 

 
35 MARTÍNEZ DALMAU, Rubén. Assembleas constituíntes e novo constituciona-
lismo en America Latina. Tempo Exterior, n.17, jul./dez. 2008c, p.22.  
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reinterpretado e possa haver uma cooperação entre os povos no 

intuito de preservação do meio ambiente e das sociedades. Se-

gundo Boaventura S. Santos: 
Entonces está aquí la idea de que la plurinacionalidad obliga, 

mas obviamente, a refundar el Estado moderno, porque el Es-
tado moderno, como vamos ver, es un Estado que tiene una 

sola nación, y en este momento hay que combinar diferente 

conceptos de nación dentro de un mismo Estado. La intercul-

turalidad tiene esta característica que nos es simplesmente cul-

tural, sino también política y, además, presupone una cultura 

común. No hay interculturalidad si no hay cultura común, una 

cultura compartida.36 

A partir disso, a noção de pluralismo jurídico visa permi-

tir que a ideia de justiça comunitária e de cooperação social se 

concretizem e que os parâmetros de proteção ambiental e de con-

sumo se modifiquem. Existe a necessidade de que a democracia 

deixe de configurar um discurso vago e distante do cidadão, 

visto que os representantes do povo não reproduzem, verdadei-

ramente, os interesses dos seus representados.  Assim, os termos 

da democracia participativa no contexto do constitucionalismo 

latino americano resgatam valores como a solidariedade e a co-

operação, onde existe a participação da comunidade de forma 

plural. A partir disso se vislumbra uma mudança de paradigmas, 

onde a noção consumocentrista de sociedade capitalista, a domi-

nação econômica e o desrespeito com o meio ambiente, possam 

ser substituídos pelo sentido de cooperação que remete a um au-

xílio e colaboração mútua e a um verdadeiro direito de igualdade 

entre as pessoas, onde o bem comum pode ser pensado no âm-

bito constitucional e ser concretizado a partir de políticas públi-

cas sociais e ambientais. A cooperação e a democracia partici-

pativa são um dos pressupostos para que os problemas socioam-

bientais possam ser minimizados num planeta que passa por tan-

tas crises ambientais e sociais. 

A participação dos diversos atores sociais fortalece a 
 

36 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pensar el Estado y la sociedade: desafios actuales. 
Buenos Aires: Waldhuter, 2009, p.202. 
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democracia e consequentemente fortalece a sociedade através da 

possiblidade dos atores sociais vislumbrarem que sua participa-

ção permite, nos espaços públicos, a discussão e a deliberação, 

onde a tomada de decisões não parte somente de um setor, mas 

de toda a comunidade.  Nesse contexto tem-se o denominado 

pluralismo que, como explica Wolkmer, no Direito: 
[...] tende a demonstrar que o poder estatal não é a fonte única 

e exclusiva de todo o Direito, abrindo escopo para uma produ-

ção e aplicação normativa centrada na força e na legitimidade 

de um complexo e difuso sistema de poderes, emanados diale-

ticamente da sociedade, de seus diversos sujeitos, grupos soci-

ais, coletividades ou corpos intermediários 37. 

Na mesma seara, pode-se trabalhar as ideias de um cons-

titucionalismo plurinacional e de um Estado plurinacional que 

se desenvolveria através de ideias de cooperação e de democra-

cia perfectibilizadas sobre bases de relações interculturais igua-

litárias. De acordo com Grijalva:  
O constitucionalismo plurinacional deve ser um novo tipo de 

constitucionalismo baseado em relações interculturais igualitá-

rias, que redefinam e reinterpretem os direitos constitucionais 

e reestruturem a institucionalidade proveniente do Estado Na-

cional. O Estado plurinacional não é e não deve ser reduzido a 

uma Constituição que inclua um reconhecimento puramente 

culturalista, à vezes somente formal, por parte de um Estado 
em realidade instrumentalizado para o domínio de povos de 

culturas distintas, senão um sistema de foros de liberação in-

tercultural autenticamente democrático.38 (Tradução nossa). 

Com base na citação acima se observa um rompimento 

com as bases uniformizadoras do Estado-Nação tradicional e se 

busca um diálogo e uma abertura deliberativa e comunicativa 

para que haja o alcance de um novo entendimento na sociedade.  

Assim, o estado plurinacional vai se desenvolver atendendo as 

diferenças culturais emergentes. Segundo Magalhães: 

 
37 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cul-
tura no Direito. 3 ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001, p. 145. 
38 GRIJALVA, Agustín. El Estado Plurinacional e Intercultural en la Constitución 
Ecuatoriana del 2008. In: Revista Ecuador Debate, no. 75, 2008, p.50-51. 
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A ideia de Estado Plurinacional pode superar as bases unifor-

mizadoras e intolerantes do Estado nacional, onde todos os gru-

pos sociais devem se conformar aos valores determinados na 

constituição nacional em termos de direito de família, direito 

de propriedade e sistema econômico, entre outros aspectos im-

portantes da vida social. [...] A grande revolução do Estado 

Plurinacional é o fato de que este Estado constitucional, demo-

crático participativo e dialógico, pode finalmente romper com 
as bases teóricas e sociais do Estado nacional constitucional e 

democrático representativo (pouco democrático e nada repre-

sentativo dos grupos não uniformizados), uniformizador de va-

lores e, logo, radicalmente excludente.39. 

Isso demonstra que existe a possibilidade de consensos e 

de uma democracia que seja participativa, onde o diálogo possa 

ser uniformizador de valores e levar ao crescimento da sociedade 

como um todo independente de segmentações socioculturais. O 

consenso leva a participação nos espaços públicos e isso gera o 

reconhecimento das pessoas que participam. Com esses novos 

paradigmas é possível uma visão igualitária que contemple a to-

dos os membros da sociedade.  

Assim, a democracia e o pluralismo se complementam 

porque vão oportunizar que haja a participação dos cidadãos em 

questões comuns. Isto leva a uma mudança da legislação, além 

de uma mudança de racionalidade que permite as populações 

materializarem sua deliberação, levando a mudanças significati-

vas na sociedade consumocentrista.  

As novas concepções paradigmáticas, exposta através 

desse prisma equatoriano, leva a repensar todo o processo de de-

senvolvimento e, consequentemente, todo o sistema jurídico. 

Por inflexão, também possibilita uma reanálise sobre as questões 

ambientais e consumeristas, tendo em vista que os paradigmas 

atuais se centralizam sobre as doutrinas eurocêntricas e antropo-

centrista que levam a prejuízos ambientais e sociais, onde 

 
39 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de; WEIL, Henrique. Bioética no Estado de 
Direito Plurinacional. In: Revista Direitos Culturais, vol. 5, no. 8, p. 13-26, 2010, 
p.17-18. 
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desastres ambientais e a desigualdade social, com impacto direto 

sobre o aumento geométrico da pobreza e da exclusão social.  

A constitucionalismo latino americano, ao discutir a Pa-

chamama, remete a uma cultura voltada aos povos ancestrais que 

expõem o respeito a natureza. Assim, parte da premissa de que 

o ser humano é hóspede da mãe terra e que é possível que exista 

uma integração com a Natureza, permitindo que o desenvolvi-

mento econômico e social possa se compatibilizar com o meio 

ambiente. Essa alteração de paradigma muda a noção de consu-

mocentrismo e minimiza os graves problemas ambientais, per-

mitindo a harmonização no uso dos bens da natureza com o de-

senvolvimento econômico. A partir desse olhar de solidariedade, 

de cooperação e de participação é que se podem viabilizar polí-

ticas públicas sociais que permitam novas perspectiva no âmbito 

social e ambiental. 

As tecnologias podem ser construídas, por um lado, den-

tro de princípios que respeitem o ser humano como cidadão e 

busque sua inclusão social e, por outro, que obedeçam, aos limi-

tes de finitude da natureza com a inclusão de preceitos sustentá-

veis.  

Com os aspectos aqui desenvolvido, pretende-se de-

monstrar a possibilidade de incrementação de uma racionalidade 

sistêmica onde o ser humano – cidadão – tenha consciência de 

sua interdependência com a natureza. Interdependência essa que 

é sustentáculo não só de sua vida biológica, como também de 

sua vida social.  Nessa seara, a preservação do meio ambiente é 

necessária para sobrevivência das espécies que habitam o pla-

neta. Conclui-se com a máxima de Kant40 afirmando que a lei 

universal do direito é: “age exteriormente de tal maneira que o 

livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de qual-

quer um segundo uma lei universal”. Aqui, estende-se o 

 
40 KANT, Immanuel. Princípios metafísicos da doutrina do direito. Trad. de 

Joãozinho Beckenkamp. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p.231. 
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entendimento do “qualquer um” para uma visão além do ser hu-

mano, projetando-o dentro do contexto abordado, de interdepen-

dência, sobre a natureza como um todo simbiótico.  

  

4. CONCLUSÃO 

 

Com este artigo, pretendeu-se expor a necessidade de 

uma mudança nos paradigmas que construíram a sociedade mo-

derna e ainda a embalam para a pós-modernidade, dentro dos 

postulados da democracia representativa e da ditadura do mer-

cado. Partindo-se dessa necessidade de mudança, analisou-se o 

constitucionalismo latino-americano, a democracia participativa 

e suas possíveis conexões com a visão socioambiental. Toda a 

pesquisa apresentada teve como escopo mostrar que é possível 

enfrentar-se os problemas socioambientais – dentro de uma es-

trutura geral - através de mudanças paradigmáticas que abar-

quem o sistema do hiperconsumo – aqui elevado por nós ao pa-

tamar de consumocentrismo – e o sistema jurídico. 

Dentro da apreciação mais particular buscou-se, de certa 

forma, particularizar para o âmbito brasileiro. Assim, apesar da 

Constituição Federal Brasileira ter uma visão socioambiental, a 

mesma não se efetiva por causa do paradigma que põe em pri-

meiro lugar o consumocentrismo e de mercado. As grandes cor-

porações dominam os governos e a sociedade em geral ades-

trando o cidadão para os seus interesses, fazendo com que a de-

mocracia se torne algo distante, perfectibilizada etereamente por 

representantes que não representam os interesses do povo, mas 

tão somente das grandes corporações. Dentro dessa ótica a de-

mocracia participativa é deixada de lado, pois, agora, não se tem 

mais cidadãos, mas apenas consumidores. 

O socioambientalismo pauta-se numa democracia plena 

que vise a busca tanto da sustentabilidade ambiental quanto so-

cial. Essa ideia permite que se possam realizar políticas públicas 

voltadas ao espaço local, onde todos possam participar e se sentir 
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pertencentes. A mudança do paradigma do capitalismo de mer-

cado para uma visão socioambiental, na prática, permite que haja 

uma redução de diversos problemas que assolam as sociedades, 

como a redução da pobreza, da desigualdade e exclusão social, 

e mesmo dos problemas ambientais. A sociedade precisa se pau-

tar numa nova visão de consumo, onde o consumocentrismo não 

esteja imbricado no seio social e onde as grandes corporações 

não dominem os mercados num anseio de lucro esquecendo-se 

do social e do ambiental. 

A vida da sociedade pautada na ideia de uma constituição 

onde se valoriza a participação dos povos, onde se busca uma 

ideia de democracia participativa e pluralista, como faz o cons-

titucionalismo latino americano, permitirá que novas mudanças 

ocorram na legislação e nas decisões judiciais.  Entende-se que 

a Constituição do Equador vem a ser inovadora em comparação 

com as outras constituições em geral e, em particular com a 

Constituição brasileira, visto que ela se volta para uma visão da 

natureza como sujeito de direitos, mudando o conceito de natu-

reza com bem, ou seja, deixando de lado a visão utilitarista da 

natureza. Ressalta-se, ainda, que a mesma não desconsidera as 

condicionantes de ordem geopolíticas, sociais e econômicas, 

mas parte de um projeto que seja voltada para a natureza em prol 

do povo.  

Sabe-se dos problemas que a América Latina enfrenta e 

sabe-se que reconhecer a natureza como sujeito de direitos no 

Brasil, no ponto de vista do Direito baseado no molde tradicio-

nal, é algo que requer tempo. Porém, é de se notar que o Brasil 

já passou por grandes conquistas desde a época da redemocrati-

zação, como a implementação da visão socioambiental e a con-

quista de direitos fundamentais, antes não reconhecidos, o que 

possibilita o desenvolvimento de ideias mais avançadas, como a 

que se está trabalhando no presente artigo.  

Essas novas ideias se desenvolvem de forma sistêmica, 

como se compromete a Constituição Equatoriana, ao fazer uma 
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abordagem de democracia participativa – participação dos povos 

indígenas e das comunidades originárias -  e de estado plurina-

cional – que se desenvolve atendendo as pluralidades de cada 

Estado, sendo pautado no consenso e na ideia de equidade – le-

vando a uma nova hermenêutica de compreensão dos valores da 

sociedade, através da participação de todos os grupos sociais.  

Tem-se a compreensão que a atual sociedade moderna 

consumocentrista, está pautada numa dicotomia Estado/Mer-

cado onde, por um lado, o mercado torna-se cada dia mais forte 

através da busca do lucro a qualquer preço e, por outro, o Estado 

enfraquecido procura, algumas vezes, resistir em prol do cidadão 

e, em outras vezes, já não resiste mais e se coaduna com o mer-

cado  entorno de uma elite dominante e com interesse comuns 

em prejuízo do cidadãos e da própria natureza, fazendo com que 

a ideia de socioambientalismo não passe de retórica sem futuro. 

Na contramão desse discurso predatório, as ideias aqui expostas 

sustentadas no constitucionalismo latino americano permitem 

que se tenha uma visão do comunitário e do participativo para 

que haja uma nova racionalidade ambiental e social. 
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