
A obra apresenta uma nova visão jurídica sobre a natureza 
e, em especial, sobre os animais não humanos, defendendo-
os como sujeitos de direitos, dotados de dignidade e 
merecedores de especial proteção e reconhecimento por 
parte do ordenamento normativo, sobretudo no âmbito 
constitucional.
Inicialmente, o autor desenvolve uma pesquisa nos campos 
da história, da religião e da fi losofi a, expondo os motivos que 
levaram o Direito tradicional a tratar os demais seres vivos 
como simples meios à disposição do homem.
Após, adentra no mundo jurídico, examinando-o nos 
planos nacional e estrangeiro, com enfoque na Constituição 
Federal de 1988 e no movimento conhecido como novo 
constitucionalismo latino-americano, para, ao fi nal, defender 
a adoção daquilo que denomina de Constituição Gaia, uma 
Carta que posicione os animais como verdadeiros sujeitos de 
direitos.

Autor
Henrique Pandim Barbosa Machado

POR UMA 
CONSTITUIÇÃO GAIA
A busca de um novo modelo constitucional 

para os animais não humanos e para a 
natureza

Área específi ca
Direito Constitucional.

Áreas afi ns
Direito Ambiental. Filosofi a. 

Público-alvo/consumidores
Estudantes e profi ssionais do mundo jurídico. 

Pessoas que, mesmo não sendo da área jurídica, se inte-
ressam pelo tema da defesa dos animais e da natureza, 
já que o livro não trata, somente, de conteúdo jurídico.

FORMATO: 14,5 X 21,5 cm
CÓDIGO: 10001332



SUMÁRIO

M149p Machado, Henrique Pandim Barbosa

Por uma Constituição Gaia: a busca de um novo modelo constitucional para os 
animais não humanos e para a natureza / Henrique Pandim Barbosa Machado.– Belo 
Horizonte : Fórum, 2018.

158 p.

ISBN: 978-85-450-0460-8

1. Direito Constitucional. 2. Direito Ambiental. 3. Filosofia. I. Título.

CDD 341.2
CDU 342

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT):

MACHADO, Henrique Pandim Barbosa. Por uma Constituição Gaia: a busca de um novo modelo 
constitucional para os animais não humanos e para a natureza. Belo Horizonte: Fórum, 2018.  
158 p. ISBN 978-85-450-0460-8.

PREFÁCIO
Paulo Lopo Saraiva ............................................................................................... 11

APRESENTAÇÃO
Laurita Vaz .............................................................................................................. 13

INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 15

CAPÍTULO 1
A NATUREZA E O HOMEM: ABORDAGEM FILOSÓFICA ......................... 17
1.1 Noções ..................................................................................................... 17
1.2 Os primeiros contatos do homem com o mundo .............................. 18
1.3 Relação entre homem e natureza em três períodos .......................... 21
1.3.1 O mundo pré-moderno ......................................................................... 22
1.3.1.1 A mitologia e o temor à natureza ........................................................ 23
1.3.1.2 A filosofia e o pensamento estoico na construção de uma  
 visão holística ......................................................................................... 26
1.3.1.3 Religião e ambiente ............................................................................... 28
1.3.2 O mundo moderno ................................................................................ 39
1.3.3 O mundo pós-moderno ........................................................................ 44
1.3.3.1 O ego sentimental e o homem como animal em processo de  
 evolução .................................................................................................. 45
1.3.3.2 A falsa ideia de neutralidade do conhecimento ................................ 49
1.3.3.3 Virada estoica ......................................................................................... 50

CAPÍTULO 2
A QUESTÃO JURÍDICO-AMBIENTAL.............................................................. 55
2.1 Noções ..................................................................................................... 55
2.2 A questão ambiental no movimento constitucionalista ................... 60
2.2.1 Sobre o constitucionalismo – delimitação conceitual e  
 periodização ........................................................................................... 60
2.2.2. Estado liberal – o meio ambiente como um nada jurídico .............. 64
2.2.3 Estado social – o ambiente como objeto de direito ........................... 70
2.2.4 O novo constitucionalismo latino-americano: Estado  
 constitucional ecológico ........................................................................ 75



2.2.4.1 Considerações iniciais ........................................................................... 75
2.2.4.2 A questão ambiental no novo constitucionalismo  
 latino-americano: a natureza como sujeito de direitos..................... 83

CAPÍTULO 3 
RUMO À CONSTITUIÇÃO GAIA – A QUESTÃO AMBIENTAL NO ORDE-
NAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ................................................................ 93
3.1 Noções ..................................................................................................... 93
3.2 De Cabral a Guimarães: a natureza e o direito em terrae brasilis .... 94
3.2.1 Do período colonial ............................................................................... 94
3.2.2 Do Império .............................................................................................. 97
3.2.3 Da República .......................................................................................... 99
3.3 A natureza na Constituição Federal de 1988 ................................... 106
3.3.1 A visão holística da Carta de Outubro ............................................. 107
3.3.2 O meio ambiente enquanto direito fundamental ............................ 110
3.3.3 Hans Jonas e a Constituição de 1988 ................................................. 112
3.3.4 O Judiciário e o meio ambiente após 1988 ....................................... 115
3.3.4.1 O ambiente como direito fundamental do presente e do futuro ....118
3.3.4.2 A questão cultural como escudo para salvaguardar práticas  
 abusivas e o Supremo Tribunal Federal ........................................... 119
3.3.4.2.1 O Supremo e a farra do boi ................................................................ 120
3.3.4.2.2 O Supremo e as brigas de galo .......................................................... 122
3.3.4.2.3 O Supremo e a vaquejada ................................................................... 125
3.3.4.3 O Superior Tribunal de Justiça e a Natureza ................................... 128
3.3.4.3.1 A eutanásia e a leishmaniose ............................................................. 128
3.3.4.3.2 Animais sem teto: coisas? ................................................................... 129
3.3.4.4 Circo: alegria humana, tristeza animal ............................................. 133
3.3.4.5 O habeas corpus animal......................................................................... 135
3.3.4.6 Cobaias – o uso de animais em experimentos ................................. 138
4 Por uma Constituição Gaia: necessidade de reformulações  
 constitucionais ...................................................................................... 140

CONCLUSÕES ..................................................................................................... 147

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 151


