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Questão: As razões da ecologização dos direitos humanos: Qual o papel dos direitos humanos 

no processo de ecologização do direito? 

Resposta-padrão:  

Sem sombra de dúvida a questão direitos humanos e ecológicos são interdependentes, pois 

reflexe sobre qualidade de vida, dignidade e diretos mais ecologizados.  

                   -ambiental se tecnicizou e acabou desenraizado da base social e das 

necessidades especificas dos mais vulneráveis.                   -ambiental atual, em muitos 

aspectos, não conseguiu transpor o paradigma economicista e antropocentris               

base da relação caótica dos seres humanos com a natureza. O direito ambiental, mesmo 

diante do seu alto nível de desenvolvimento e complexidade, da profusão de instrumentos e 

princípios, tem se mostrado incapaz de frear a progressiva destru                         

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                            

de uma abordagem da natureza em sua                                                     

                                                       . 

Diante deste cenário, o arcabouço ético, o apelo simbólico e a linguagem acessível dos direitos 

humanos, quando reinterpretados a partir de uma perspectiva ecológica, ganham um papel 

central na construção de um novo arranjo jurídico e institucional teologizado capaz de melhor 

responder a estes desafios. 

Em consequência, outros discursos, espaços e instrumentos dentro do universo do jurídico 

tem sid                                                                                 

                                                            , justamente, a crescente 



 

procura pelos sistemas de proteção dos direitos humanos para o enfrentamento de conflitos 

tipicamente ambientais através                                                      

                           , reinventar os direitos humanos nesta dimensão ecológica. 

Uma analise da jurisprudência das Cortes europeia e interamericana de direitos h       

                                                                             -           

                                                                                       

chegar a uma instância internacional como estratégia de visibilidad                    

                                                                                   

(rights- based approach). 

                                                                                  - 

                                                                                   

                                       -                                                   

                                                                      . Qualidades inerentes 

aos direitos                                                             -                     

                                                                                , 

especialmente quando transpostos para toda a comunidade planetária. O reconhecimento de 

                                                                                          

                                                                                     

dicotomia entre meio ambiente e seres humanos. 

Descumprimento de decisões a                                                            

                                                                              

                                                                                       

informação e a participa                                                                  

                                                                                     

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                     

                                                                    , m                     

                                       -                                           

        -ambiental para cumprir sua missão. 

                                                                                           

          , representam um instrumento de empoder                             . 

Os direitos humanos, em que pese sua origem antropocêntrica                               

                                                                               . Em tempos 

de cris                                                                          



 

harmoniosa com a natureza, de construção de um novo paradigma de justiça ecológica para 

pautar estas relações e os próprios discursos jurídicos, nada mais coerente do que uma vez 

m                                                                         -                   

                                               transformação 

                                                                                          

comunida                                                                               

                                                                                        

                                     . Direitos da natureza e direitos humanos n   

                                              -                                  

                                                                                 . 

                                        , os direitos humanos ganham concretude             

                                                                                       

                                                                               

                                                                                    

                                                                                           

                                                                                             

                                             os direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 


