
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

JAILSON JOSÉ GOMES DA ROCHA 

DIREITO ANIMAL LATINOAMERICANO: 
UMA EXPERIÊNCIA DECOLONIAL 

Salvador 
2019 



JAILSON JOSÉ GOMES DA ROCHA 

DIREITO ANIMAL LATINOAMERICANO: 
UMA EXPERIÊNCIA DECOLONIAL 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Direito da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia como 
requisito para obtenção do grau de Doutor em 
Direito. 

Orientador: Prof. Dr. Heron José de Santana 
Gordilho. 

Salvador 
2019 



2 

431



3  

JAILSON JOSÉ GOMES DA ROCHA 

DIREITO ANIMAL LATINOAMERICANO: UMA EXPERIÊNCIA 

DECOLONIAL 

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor 
em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia. 

Aprovada em   ____/_____/_______ 

Heron José de Santana Gordilho – Orientador   ______________________ 
Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco 
Universidade Federal da Bahia 

Tagore Trajano de Almeida Silva  _________________________________ 
Doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia 
Universidade Federal da Bahia 

Germano André Doederlein Schwartz ______________________________ 
Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos  
Centro Universitário Ritter dos Reis 

Alessia Magliacane ____________________________________________ 
Doutora em Droit et Sciences Sociales pela Ecole des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris 

Vicente de Paula Ataíde Júnior __________________________________ 
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná 
Universidade Federal do Paraná 



4 

Ao filho Gael, 
a quem devo reconhecimento de coautoria desta tese. 



5  

AGRADECIMENTOS 

Nominar todas e todos que costuraram a teia de afetos, relações e reflexões para que 
essa tese fosse possível é em si um ato de injustiça.  

Injusto posto que não cabem todas e todos na memória deste que já há muito anda 
cansado. No entanto, estão afagados nos espaços do coração. 

Para evitar a injustiça expresso minha Gratidão no olhar, no falar, no afago e nos 
traços das linhas que tento seguir. 

Aos que me antecederam 

Aos que me sucederão 

Aos que vieram e aqui estão 

Aos que caminharam ao meu lado 

Aos que não me conhecem 

Aos que lutam 

Aos que suam 

Aos que amam 

Aos que choram 

À todas formas de existência que pulsionam a Pachamama 

Aos cheiros, sabores, texturas e tessituras de Abya Yala 

Aos educadores e educadoras 

A todas, todos e tudo: Gratidão! 



6 

Os animais podem fundir, recusar e confundir as 
categorias natureza-cultura e ontologias 

(KIRKSEY & HELMREICH, 2010:553, nossa 
tradução). 



7 

ROCHA, Jailson José Gomes da. Direito Animal latino-americano: uma experiência 
decolonial. 210f. 2019. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

RESUMO 

A Modernidade e, por via de consequência, o Direito Moderno, se impôs como 
fenômeno universal. Através desse artifício acabou por ocultar a sua outra face 
indissociável: a Colonialidade. A ocultação da Colonialidade, compreendida como 
condição de possibilidade operativa da Modernidade, acabou por propor uma retórica 
de Produção do Direito a ser seguido, e, em última análise, a construção do 
Universalismo como técnica de dominação e de cunhagem de um projeto civilizatório. 
Diante desse contexto, objetivamos na presente tese enunciar como a tradição jurídica 
tem significado os animais e evidenciar as experiências e práticas latino-americanas 
como potências transformativas da condição jurídica dispensada aos animais e suas 
repercussões sociais. A partir da análise legislativa, jurisprudencial e doutrinária 
procuramos analisar em que medida há um corpo dogmático estruturado do ponto de 
vista da consolidação do Direito Animal como ramo autônomo e se há uma base 
epistemológica decolonial subjacente que possa nutrir a formulação de modelos 
constitucionais disruptivos e em última análise uma concepção crítica do próprio 
Direito. Partimos da assunção que as relações de Colonialidade nas esferas 
econômica, política, pedagógica, do direito e demais esferas do Social não findaram 
com a destruição do colonialismo tradicional. É nesse sentido que os animais figuram 
como sujeitos alijados do Poder. Mais, como categoria reputada como inexistente ou 
desimportante. O estatuto da não-existência permite a reificação animal, uma vez que 
se reconhece um único espaço permitido à animalidade: a inferiorização radical. A 
construção do Direito Animal na América Latina esteve e ainda está inscrita nesta 
relação e as representações dos sujeitos sociais estão mediados pela construção 
Modernidade-Colonialidade.  Os Saberes e Cosmovisões do Sul foram historicamente 
subalternizados. As formatações das relações e representações dos animais situados 
em espaços-tempos não hegemônicos foram igualmente silenciadas. Todavia, há um 
movimento emergente de reflexão e crítica ao modelo jurídico colonial, notadamente 
no Brasil. Desta forma, preza-se pela necessidade de construção de uma 
epistemologia crítica às concepções dominantes de Modernidade para pensar a 
Animalidade a partir do Sul, em diálogo. Assim, o objetivo desta tese cingiu-se por 
buscar pistas textuais de decolonialidade nas decisões judiciais que conferiram, de 
forma inovadora na teoria do direito, a condição de sujeito de direitos aos animais não 
humanos e demais entes naturais. Para tanto, nos valemos da Análise Crítica do 
Discurso Jurídico como opção metodológica, conjugada com o Giro Decolonial 
enquanto aporte epistêmico-político. Desta feita, reconhecemos a existência de um 
aparato jurídico consolidado no continente latino-americano que demonstra passos 
largos no processo de consolidação da autonomia jurídica e metodológica do Direito 
Animal. Ainda, consideramos que há um campo frutífero para este desiderato a partir 
de uma lógica decolonial do Direito que reconhece modelos disruptivos e alternativos 
de Constitucionalismos que tomam em conta de forma inovadora as questões afeitas 
à consideração e proteção jurídicas dos animais não humanos. 
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ROCHA, Jailson José Gomes da. Latinamerican Animal Law: a decolonial 
experiencie. 210f. 2019. Doctoral thesis – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

ABSTRACT 

Modernity and, consequently, Modern Law, was imposed as a universal phenomenon. 
Through this device he ended up hiding his other inseparable face: Coloniality. The 
concealment of Coloniality, understood as a condition of Modernity's operative 
possibility, ended up proposing a rhetoric of Production of the Right to be followed, 
and, ultimately, the construction of Universalism as a technique of domination and 
coinage of a civilizing project. In view of this context, we aim in this thesis to describe 
how the legal tradition has meant animals and to highlight Latin American experiences 
and practices as transformative powers of the legal status given to animals and their 
social repercussions. From the legislative, jurisprudential and doctrinal analysis, we try 
to analyze to what extent there is a dogmatic body structured from the point of view of 
the consolidation of Animal Law as an autonomous branch and if there is an underlying 
decolonial epistemological base that can nourish the formulation of disruptive 
constitutional models and in a critical conception of Law itself. We start from the 
assumption that the relations of Coloniality in the economic, political, pedagogical 
spheres of law and other spheres of the Social did not end with the destruction of 
traditional colonialism. It is in this sense that animals appear as subjects left over from 
power. More, as a category considered as nonexistent or unimportant. The status of 
non-existence allows animal reification, since it recognizes a single space allowed to 
animality: radical inferiorization. The construction of Animal Law in Latin America was 
and is still inscribed in this relationship and the representations of social subjects are 
mediated by the Modernity-Coloniality construction. The Southern Wisdoms and 
Worldviews were historically subalternized. The formations of the relations and 
representations of the animals located in non-hegemonic spaces-times were also 
silenced. However, there is an emerging movement of reflection and criticism of the 
colonial legal model, notably in Brazil. In this way, it is necessary for the construction 
of a critical epistemology to the dominant conceptions of Modernity to think the 
Animality from the South, in dialogue. Thus, the aim of this thesis was to search for 
textual clues of decoloniality in the judicial decisions that confer, in an innovative way 
in the theory of law, the condition of subject of rights to non-human animals and other 
natural entities. For this, we use the Critical Analysis of Legal Discourse as a 
methodological option, combined with the Decolonial Turn as an epistemic-political 
contribution. This time, we recognize the existence of a consolidated legal system in 
the Latin American continent that demonstrates great strides in the process of 
consolidating the legal and methodological autonomy of Animal Law. Still, we consider 
that there is a fruitful field for this desiderato from a decolonial logic of the Right that 
recognizes disruptive and alternative models of Constitutionalisms that take into 
account in an innovative way the questions afar to the legal consideration and 
protection of the nonhuman animals. 
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1. Introdução

Animalidade e o direito latino-americano

A presente tese terá por objetivo demonstrar como as experiências jurídicas 

latino-americanas podem desempenhar um papel decolonial no que se refere à tutela 

dos interesses dos animais não humanos. A partir da vedação de crueldade aos 

animais insculpida na Constituição brasileira e do reconhecimento da Natureza como 

titular de direitos na Constituição equatoriana, podemos visualizar uma abertura para 

operar o Direito Animal de forma dogmaticamente organizada a partir da experiência 

jurídica latina, mediante diálogo Sul-Sul.  

Ademais, na região já se verifica um lastro jurisprudencial rico, notadamente com 

os casos de habeas corpus em favor da chimpanzé Suíça (Brasil), do reconhecimento 

do rio Vilcabamba como sujeito de direitos (Equador), da chimpanzé Cecília como 

sujeito de direito não humano (Argentina), do HC em favor do urso Chucho (Colômbia) 

e do caso Circo Portugal (Brasil).  

Inobstante a controvérsia da posição jurídica dispensada aos animais, a 

discussão travada na região, notadamente no bojo do Novo Constitucionalismo Latino-

Americano, tem mostrado uma potência generativa de modelos jurídicos inovadores, 

alicerçados na realidade geo-histórica da região e em consonância com um corpo 

doutrinário consolidado. 

Do ponto de vista da produção do conhecimento jurídico, os animais não 

humanos têm estado corriqueiramente inscritos (pensados e narrados) pelo Direito 

Tradicional, no campo do Direito Real. A tradição jurídica ocidental tem dispensado 

aos animais o regime jurídico dos bens. 

A dogmática civilista tomou para si o encargo de legitimar/regular/neutralizar as 

relações e tensões entre humanos e não humanos em uma perspectiva patrimonialista 

baseada em critérios ontológicos de diferenciação binária, a partir de uma tradição 

ocidental de categorização jurídica do social. 

Esse processo de naturalização da reificação passa, na produção jurídica, como 

um axioma desde a sua sedimentação pelo Direito Romano e Codificação 
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Napoleônica: os nortes epistemológicos da produção jurídica moderna que 

adjudicaram à animalidade a condição jurídica de propriedade.   

A reificação jurídica do animal tem legitimado a sua consideração social como 

não existência ou existência menor. Essa classificação social que incute um estatuto 

menor aos demais animais produz efeitos operacionais no Direito.  

No entanto, essa tradição tem passado nas últimas décadas por 

questionamentos de autores estrangeiros e nacionais. A condição jurídica do animal 

passa por tentativas de ressignificações jurisprudenciais, legislativas e doutrinárias 

em nível mundial e conta, no continente latino-americano, com um corpo sólido de 

doutrinadores e um espaço acadêmico-institucional e cultural propício a pensar 

juridicamente os animais fora da categorização de coisa e a partir de marcadores 

sociais situados. 

 Referida discussão encontra-se longe de estar distensionada, tampouco livre de 

críticas. Por isso os entrelaçamentos dos campos da Teoria Geral do Direito, da 

Filosofia do Direito, Sociologia Jurídica e Antropologia Jurídica (se restringirmos a 

análise apenas às esferas de juridicidade) são fundamentais para a consolidação de 

posições jurídicas fundamentadas.  

Acreditamos ser uma temática que lida diretamente com o enquadramento às 

determinações genéricas relativas aos conceitos jurídicos básicos, tais como Sujeito, 

Objeto e Relações, a despeito da importância metodológica da autonomia do Direito 

Animal como ramo jurídico. 

A discussão da categorização jurídica dos animais não humanos e as relações 

jurídicas que os envolvem estão condicionadas intrinsecamente aos conceitos 

jurídicos fundamentais e a sua reflexividade crítica. Nesse sentido, o debate 

permanece relativamente independente dos limites de um dado ramo do Direito, pois 

“não dependem do conteúdo concreto das normas jurídicas, no sentido de que 

conservam seu significado qualquer que seja a alteração nesse conteúdo material 

concreto” (PACHUKANIS, 2017, p.67).  

Dessa forma, consideramos necessária a fundamentação socioantropofilosófica 

da teorização dos animais no campo jurídico para além dos ramos específicos do 

Direito Animal, Direito Civil ou Direito Ambiental.  Para além, inclusive, do solipsismo 

da dogmática jurídica. 

Reconhecemos que para isso não podemos esquecer do local de enunciação do 

Direito, de quem o enuncia e de como esses loci se apresentam em uma dimensão 



18 
 

ego-teo-política historicamente contingenciada (MIGNOLO, 2010). O Direito é 

apresentado pela Modernidade como um a priori naturalístico e universal. Sobre a 

crítica ao Direito Moderno, Torre Rangel (2006, p.82-84) afirma-o inserto em um 

processo de fetichização, através da criação de uma autoimagem absoluta do ponto 

de vista da forma e do conteúdo jurídicos.  

A produção do Jurídico está inserida em padrões específicos de poder, uma vez 

que o Direito é situado em coordenadas temporais e espaciais. Dessa forma, torna-se 

emergente quebrar a pretensão do universalismo do Direito para pensar a animalidade 

de forma situada e em conformidade com a realidade social e jurídica latino-

americana. 

O Direito e o Animal são narrados e produzidos no tempo e no espaço, 

contingenciados pelos modus de aquisição e gestão do poder. Nesse sentido, o Direito 

é localizado na mesma medida que os animais, não são entes abstratos universais. 

Na verdade, o que há são Direitos e Animais na medida das particularidades locais da 

geopolítica global e, consequentemente, uma pluriversalidade de modos de se pensar 

o Direito Animal e construir relações de normatividade. 

Ao reconhecer a posicionalidade do Direito e dos Animais inserimos a questão 

da colonialidade como modo operativo da Modernidade. Quando falamos em 

Modernidade, referimo-nos a um processo situado histórico e geopoliticamente 

(DUSSEL, 2005). Esse processo teve arrimo nos processos coloniais em países do 

Sul global e se perpetua simbólica e estruturalmente até os diais atuais, em novos 

arranjos que operam de forma mais sofisticada e silenciada na realidade social. Desse 

modo, a Modernidade e a colonialidade são faces da mesma moeda. 

A ocultação da colonialidade, compreendida como condição de possibilidade 

operativa da Modernidade, acabou por propor uma retórica dos modelos de produção 

do Direito a serem seguidos e, em última análise, a construção do Universalismo como 

técnica de dominação e de cunhagem de um projeto civilizatório. Universalismo dos 

enunciados (enunciados jurídicos como cânones incontornáveis do Direito) e 

Universalismo do Sujeito que enuncia (único apto a produzir conhecimento jurídico 

válido).  

Através dessa lógica, impôs-se uma cartilha jurídica como modal necessário e 

incontornável de modelo de Estado e de Constituição dos agregamentos e 

comunidades políticas. No mesmo sentido, se impôs uma retórica de legitimação dos 

processos de produção e apreensão de conhecimento em termos de domínio. 
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Dessa forma, o Sul global e as esferas inferiorizadas do Norte global foram 

coagidos a talhar os institutos jurídicos de forma a recepcioná-los acriticamente, em 

total descolagem com a realidade circundante. Vejam, por exemplo, a própria 

dicotomização jurídica à qual a animalidade foi sujeita, como mencionado no início 

dessa introdução. 

De forma mais ampla, a Matriz Colonial dá suporte à construção do próprio 

Direito, e não só das manifestações constitucionais. As noções de ordenamento, 

norma e sistema jurídico são manifestações da falácia eurocêntrica (DUSSEL, 1993). 

As categorias fundamentais para pensar o jurídico estão embevecidas e são nutridas 

por essa matriz de poder que se impõe como padronagem normativa na construção 

das subjetividades e saberes. 

No contexto latino-americano, negaram-se a diversidade constitutiva dos 

“Estados” surgentes e a realidade operante, os contextos factuais relativos à 

distribuição e contenção do poder, as formas de ser e de estar no mundo, as 

cosmovisões e as relações que envolvem o como e o que se aprende.  

Como resultante desse processo, tivemos uma massa alijada dos processos 

decisórios através dos artifícios de contenção baseados na violência e apropriação de 

uma elite colonial parasitária do poder, que retroalimenta essa estrutura ao cultivar as 

zonas geopolíticas do ser nos espaços globais do não-ser. Inclusive, Catherine Walsh 

(2008:139) salienta a ambiguidade fundacional dos Estados Sul-Americanos 

subjugados aos processos de colonialidade. Ressalta o caráter uninacional, 

monocultural e excludente dos Estados nascentes. 

Todavia, surgem nas últimas décadas tentativas de construção de aportes 

teóricos críticos a partir da realidade e diálogos Sul-Sul com o objetivo de elaborar 

bases alternativas para a construção do Direito. A proposição de um Giro Decolonial 

com base em modelos constitucionais disruptivos e que inauguram uma tradição de 

se pensar o jurídico a partir da realidade local.  

Por Giro Decolonial compreendemos a recusa fundamental ao projeto 

civilizatório da Modernidade/Colonialidade. Uma viragem de ordem epistêmica, 

ontológica, política e teórica que implica em resistência aos modelos eurocentrados, 

ocidentalizantes e hegemônicos. De acordo com Maldonado-Torres (2008), as formas 

modernas de poder produziram e ocultaram a criação de tecnologias da morte que 

afetam de forma diferencial a distintas comunidades e sujeitos. Dessa forma, o giro 
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decolonial implica em um uma mudança de atitude do sujeito prático e do 

conhecimento para a transformação. 

Ao pensarmos sobre as categorias jurídicas fundamentais e as imbricações com 

os animais não humanos no contexto de formulações alternativas de relações 

jurídicas, a realidade latina demostra uma vivacidade notável, possibilitando a 

construção de bases epistemológicas e hermenêuticas que reconhecem a pluralidade 

e cosmovisões locais. Nesse sentido, a decolonização do imaginário jurídico torna-se 

fundamental para a consolidação do Direito Animal latino-americano. 

Partimos da assunção que as relações de colonialidade nas esferas econômica, 

política, pedagógica, do direito e demais esferas do social não findaram com a 

destruição do colonialismo tradicional, “especialmente quando grupos colonizados e 

outrora colonizados tendem a experimentar partes dessa história não como um 

passado que existe como um traço, mas sim como um presente vivo” (MALDONADO-

TORRES, 2018, p.28). 

 Adicionalmente, os animais figuram como sujeitos alijados do poder. Mais, como 

categoria reputada como inexistente ou como uma existência menor. O estatuto da 

não existência permite a reificação animal, uma vez que se reconhece um único 

espaço permitido à animalidade: a inferiorização radical, abaixo da linha da 

humanidade inferiorizada.    

O Direito Animal na América Latina está inscrito nesta relação e as 

representações dos sujeitos sociais estão mediadas pela construção Modernidade-

Colonialidade. Apesar de os saberes e cosmovisões do Sul terem sidos 

historicamente subalternizados, há um movimento de reconhecimento e reavivamento 

desses saberes na seara jurídica. A doutrina brasileira tem se destacado neste 

particular.  

As formatações das relações e representações do animal que foram silenciadas, 

assim como os encontros multiespecíficos e sua potência transformativa, estão sendo 

colocadas como substratos epistêmicos e ontológicos relevantes para a construção 

crítica do Direito.  

Há uma necessidade de construção de uma epistemologia crítica às concepções 

dominantes de Modernidade para pensar a animalidade a partir do Sul, com todas as 

implicações que podem advir para o modal jurídico e pedagógico dominante.  

No entanto, existem dificuldades múltiplas de reconhecimento e questionamento 

da naturalização das relações apropriativas e exploratórias do humano frente aos 
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demais animais no âmbito do Direito, tanto do ponto de vista das instituições como 

dos sujeitos imbricados: doutrinadores, magistrados, advogados, membros de 

Ministério Público e pesquisadores da área jurídica.  

O chamado Mundo Jurídico tem dificuldade em lidar com a relação animalidade-

humanidade em termos não reificantes e estruturalmente organizado para uma 

teorização do Direito que leve em conta a agentividade dos animais. A despeito dos 

ganhos legislativos, jurisprudenciais e doutrinários, a Teoria do Direito Animal ainda é 

questionada e encontra-se em processo de consolidação. 

Há vasta produção bibliográfica nativa e estrangeira sobre a animalidade no 

contexto jusfilosófico dominante (FRANCIONE, 1995; GORDILHO, 2009; LEVAI, 

1998; LOURENÇO, 2008; REGAN, 2004; SILVA, 2012; SINGER, 2010; SUNSTEIN; 

NUSSBAUM, 2004).  Esse corpo teórico põe em xeque o modelo tradicional de propor 

a dicotomia jurídica Coisa vs. Sujeito ao intentar retirar os demais animais da condição 

jurídica de coisas e pensar alternativas jurídicas múltiplas à tutela jurisdicional dos 

interesses dos animais não humanos.  

Parte das críticas à posição jurídica de coisa dispensada aos animais são 

questionamentos referentes ao processo histórico de mundialização do capitalismo. 

Da imposição de um modus específico de produzir esferas de juridicidade, saber e 

poder em descolagem com as cosmovisões e agenciamentos situados 

geopoliticamente.  

Assim, objetivaremos com a presente tese evidenciar as narrativas do Direito 

Animal latino-americano como potências generativas de relações jurídicas 

decoloniais. Isso significa cotejar as cosmovisões do Sul global para buscar elementos 

teóricos e experiências para perceber os encontros animais (OHREM, 2018) e as 

possibilidades de narrar a animalidade fora do discurso hegemonizado do Direito 

Ocidental.  

Ao levar em conta a nossa imersão sistemática no objeto de estudo proposto, 

como sugere Selltiz (1967), assim como o estudo da literatura existente, propusemos 

a seguinte questão-problema orientadora da estrutura da investigação: Há no 

continente latino-americano um corpo jurídico teórico consolidado que evidencie uma 

fundamentação decolonial do Direito Animal ou a construção deste campo jurídico 

encontra-se submetido à colonialidade? 

A hipótese é elemento transitório que confere solução suposta e provável – cuja 

adequação será verificada através da investigação – ao problema delineado 
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(LAKATOS & MARCONI, 1991; GIL, 1991). Não se pode perder de vista que a 

proposição estabelecida intenta antecipar as constatações fáticas daquilo que se 

procura conhecer, que só será confirmada ou não a posteriori, com a efetivação da 

pesquisa (FERRARI, 1982). Diretiva da investigação, a hipótese deve ser formulada 

corretamente, sem “vagueios semânticos”, fundamentada em conhecimento 

previamente estabelecido e empiricamente contrastável (BUNGE, 2000).  

Isto posto, indicamos a hipótese segundo a qual reconhecemos a existência de 

um aparato jurídico consolidado no continente latino-americano que demonstra 

passos largos no processo de consolidação da autonomia jurídica e metodológica do 

Direito Animal. 

 Ainda, consideramos que há um campo frutífero para este desiderato a despeito 

de ainda subsistir teorias forjadas a partir de marcos teóricos do Norte global. Esse 

caminho dar-se-ia fundamentalmente a partir de uma lógica decolonial do Direito que 

reconhece modelos disruptivos e alternativos de Constitucionalismos que tomam em 

conta, de forma inovadora, as questões afeitas à consideração e proteção jurídicas 

dos animais não humanos.  

Inobstante haver parcela doutrinária latina que replica teses de autores do Norte 

global, há possibilidades de consolidação do Direito Animal latino-americano a partir 

de cosmovisões situadas, de uma matriz teórica própria. 

O marco teórico que lastreará a feitura desta tese centra-se nos Estudos 

Decoloniais latino-americanos. Ou seja, o trabalho terá por base as obras e autores 

da rede de investigação Modernidade/Colonialidade (Figura 1), além dos autores 

brasileiros que lidam com a Decolonização do Direito, NCL e Estudos Críticos Animais. 

Além disso, tomaremos por base a produção teórica consolidada na área do Direito 

Animal na região. 
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Figura 1 – Perfil dos membros do Grupo Colonialidade/Modernidade 

 

Fonte: Ballestrin (2013, p.98) 

 

 

Ademais, esperamos contribuir para o desenvolvimento do estado da arte 

animalista latino-americana para cooperar com futuras pesquisas no âmbito da 

Bioética em suas metodologias Interventivas, da Sociologia Jurídica dos Estudos 

Animais, da Antrozoologia, dos Direitos Humanos em uma perspectiva antiespecista, 

Direito Animal Decolonial, da Geografia Animal e História Animal, auxiliando na 

expansão e consolidação do Direito Animal como âmbito jurídico autônomo e como 

ponto de encontro de saberes decoloniais.  
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Capítulo 2 

Notas metodológicas 

 

 

Propor uma tese com pretensões de se alinhavar ao pensamento decolonial 

indica uma tomada de posição mais ampla e fundante, qual seja, decolonizar a 

investigação (o que implica em decolonizar a mente, o imaginário, histórias e 

memórias acadêmicas), o pesquisador/educador e o jurista que há em cada um de 

nós, em última instância, uma autodecolonização.  

A Decolonização, no sentido proposto por Maldonado-Torres (2008), refere-se 

também ao surgimento de uma atitude que, por sua vez, envolveria um estado afetivo 

que é fundamental ao sujeito, ao mesmo tempo em que pode ser considerado um tipo 

particular de filosofia e produção teórica. 

A viragem decolonial exige, incialmente, uma tomada de consciência de que 

somos e estamos situados no espaço-tempo e de que fomos socializados em uma 

estrutura arranhada pela Matriz Colonial. Ranhura essa que, inclusive, impregna a 

moldura disciplinar sobre a qual estão assentados o mundo acadêmico e os códigos 

de investigação modernos.  

Essa matriz de poder engendra relações estabelecidas pela hierarquização 

racializada. Essas relações partem de uma lógica política e epistemológica que se 

inaugura com a mundialização do capitalismo e estabelecimentos das estacas 

coloniais da Modernidade. Consideramos, aqui, o ano de 1492 como marco inicial 

(DUSSEL, 1993): A invasão das Américas e sua incorporação à cartografia do poder, 

o início de um projeto de mundialização do valor capitalista europeizante e, em certa 

medida, o processo de mundialização do Mundo.  

Assim, essa matriz de poder, que parte dos interesses e demandas do 

capitalismo no marco da Modernidade, extravasa para todos os recantos do âmbito 

da vida, do sujeitos imbricados, redes e relações estabelecidas (WALSH, 2008). 

Cumpre evidenciar, desta forma, o papel colonial desempenhado pela Ciência e 

buscar rotas e práticas investigativas que não colonizem os sujeitos investigados 

(OCAÑA, LÓPEZ & CONEDO, 2018).  
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2.1. Metodologia Colonial e Codificação disciplinar moderna 

 

 

Para Fanon (2008), os métodos possuem uma maneira de se devorar. Se 

considerarmos que as condições epistêmicas para experienciar a vida social estão 

submetidas à colonialidade, então, consequentemente, os próprios fundamentos e 

instrumentais para a produção de conhecimento também estariam sujeitos, ou seja, a 

metódica própria se infectaria.1  

Diante da ótica fanoniana, é mais fundamental a atitude precedente ao método 

já que, enquanto o método definiria a relação entre um sujeito e um objeto, a atitude 

referir-se-ia à orientação do sujeito em relação ao saber, ao poder e ao ser 

(BERNARDINO-COSTA, MALDONADO-TERRES, GROSFOGUEL, 2018). 

Na linha argumentativa sugerida por Fanon (2008), a metodologia em si tornar-

se-ia contaminada pelos processos de colonialidade, perfazendo o que Ascione 

(2016) denomina Colonialidade do Método. Em sentido semelhante, Gordon (2017) 

reconhece a decadência nos níveis metodológicos como suposto de entrada para 

romper com a colonialidade.  

Falar de Colonialidade da Metodologia significa descortinar a estrutura de poder 

subjacente à construção de conhecimento, as assimetrias, hierarquias e violências na 

construção de categorias analíticas e formatações específicas para o fazer científico 

como reflexo dessa estrutura. Significa, também, reconhecer a possibilidade da 

Ciência como instrumental a serviço de uma determinada conformação sócio-política 

                                                           

1 Na presente tese utilizarei de forma indistinta, como relativas sinonímias, os conceitos metodologia e 
método. Todavia, reconheço haver uma distinção substancial entre o instrumento de investigação (o 
método) e o aporte ideológico que nutre a técnica (a metodologia). Muito embora, a priori, as técnicas 
e processos sejam apenas um artifício ou artefato, a concepção própria, o desenho e o desígnio dessas 
tecnologias estão condicionados pelo corpo de conhecimento disciplinar metodológico e, 
consequentemente, submetidos também à colonialidade. Desta forma, para fins de evidenciar a matriz 
de poder sobre a qual está assentada a Ciência Moderna, torna-se secundarizada a discussão da 
distinção semântica e operativa desses conceitos, pois ambos, método e metodologia, estão 
entrecortados por essa matriz de poder. Desta forma, não resta prejudicada a compreensão pela leitura 
indistinta do método-metodologia, como corpo e mente nessa tese. Como elementos inter-intra-
relacionados.  
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que corrobora e retroalimenta o sistema de opressão social existente (ASCIONE, 

2016; CHINN, 2007; LOUIS, 2007; MECKESHEIMER, 2013b; SMITH, 1999).  

A ciência não se realiza encapsulada em sim mesma, se interconecta com 

interesses outros que não estão estritamente inscritos e expressamente descritos na 

codificação científica.  

De acordo com Ocaña, López & Conedo (2018, p.174) 

 

a investigação foi assumida em Abya Yala como um processo de 
desumanização, um conjunto de ações colonizadoras que causaram 
dor e sofrimento. Imperialismo, capitalismo e colonialismo, constituem 
a tríade que moldou pesquisa como mecanismo de dominação, 
regulação e controle, através da criação de noções autoritárias que se 
tornam argumentos para manipular, dobrar e forçar, como são os 
conceitos de objetividade, verdade e realidade externa. 
 

Para Ascione (2016), a Colonialidade do Método opera mediante três 

dispositivos: negação, neutralização e esterilização. A primeira refere-se à negação 

da relevância das relações coloniais para a compreensão histórica e das relações 

causais sociais, a negativa do passado como suporte estrutural para a compreensão 

da realidade presente e futura. 

 A segunda afirma a neutralização das tensões sociais advindas das relações 

coloniais assimétricas e da irrelevância dos agentes sociais não dominantes, ou seja, 

a naturalização das opressões. Por fim, a esterilização refere-se à negação da 

alteridade, da exotização das cosmologias não dominantes e sua expurgação do 

quadro teórico predominante. A criação das subjetividades desimportantes, não 

inscritas no projeto civilizatório e, consequentemente, tidas como matáveis, ocultáveis, 

desimportantes e consumíveis. 

 No entanto, esse modelo de metodologia tem se mostrado como elemento 

definidor e legitimador da razão científica (MALDONADO-TORRES, 2016, p.75) e, 

logo, da superiorização de sua episteme em detrimento de outras cosmovisões. As 

práticas de produção de conhecimento foram lançadas como alicerces modernos de 

dominação. 

Nesse sentido,  

 

as disciplinas da universidade europeia moderna podiam e podem 
conviver com e ajudar a produzir a invisibilidade, a marginalização e a 
patologia de comunidades racializadas e colonizadas, de suas obras 
e produtos. Isto faz também com que os métodos e as pressuposições 
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dessas disciplinas não só operem dentro dos limites e das fronteiras 
da linha secular, mas que desempenhem um papel crucial na redução 
dos problemas criados pela linha ontológica a problemas de outro tipo, 
particularmente em relação à oposição entre religião e secularismo, ou 
tradição e razão, que servem para evadir a confrontação com o “fato 
da colonialidade”. (MALDONADO-TORRES, 2016, p.83–84) 

 

O processo de conhecimento revela o estabelecimento de relações 

hierarquizadas pela diferença colonial entre o sujeito cognoscente e o objeto 

cognoscível (reificavél). Criamos, assim, uma relação assimétrica de conhecimento 

entre o ser-conhecedor e o mundo-objeto-de-análise.  

Nesse sentido, há um “nó górdio” a ser desatado: compreender as narrativas 

jurídicas das relações humanas e demais animais no contexto jurídico e latino-

americano sem reificar os sujeitos humanos e não humanos.  Isto porque a 

Animalidade tem sido tratada como problema para ser solucionado pelo sistema 

vigente de gestão de conhecimento, e não como sujeito que possui problemas. 

Outra questão que revela a parametrização da racionalidade colonial refere-se 

ao processo de redução da complexidade social mediante categorizações dualistas. 

A criação de estruturas conceituais dicotômicas atomiza a gestão do conhecimento, 

limitando os protocolos de conhecimento uma vez que o conhecer, categorizar e 

transmitir são estigmatizados pela lógica dualista, como se a materialidade do mundo 

fosse reduzível e apreensível apenas em códigos binários.  

Exemplo dessa tensão redutora no contexto do Direito Animal e da Animalidade 

é a redução dicotômica dos animais às categorias modernas, tais como coisa/pessoa, 

vertebrado/invertebrado, doméstico/silvestre, racional/irracional, humano/não 

humano. 

A produção de conhecimento por vias dicotômicas é redutora e incapaz de 

apreender a realidade multifatorial, multidimensional e, principalmente, as relações 

multiespécies. Nesse sentido, o mundo é visto em pares conceituais: bem/mal, 

humano/animal, alma/corpo, homem/mulher, natureza/cultura, razão/emoção, 

metrópole/colônia. Tal polarização normativa acaba por ser co-construtora da 

realidade ao condicionar a lente de conhecimento do sujeito que investiga.  

Há, diante da matriz de conhecimento colonial, uma polarização subordinativa 

no que se refere à leitura do mundo. O código binário se estabelece não de forma 

neutral, mas em pares opositores de superioridade qualitativa de um critério sobre 

outro, por exemplo, o bem é melhor que o mal, o humano que o animal, o homem 
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sobre a mulher, a cultura sobre a natureza, a razão sobre a emoção, a metrópole 

sobre a colônia. A lógica até aqui descrita produz, no sentido proposto por Gutiérrez 

(2011), uma interpretação do esboço embaçado de um mundo metonímico, 

dicotômico e neocolonial. 

Não há metódica neutra, consequentemente, não pretendemos fazer uso de uma 

composição metodológica para legitimação de poder, reprodução de assimetrias e 

opressões. É nesse contexto que intentamos falar em decolonização da metódica para 

reconhecer que a produção de saberes, para além da violência disciplinar, deve se 

apoiar e se apropriar 

 

criticamente do uso de múltiplas disciplinas e métodos, sobretudo nas 
ciências humanas e nas ciências sociais, e a construir novas 
categorias metodológicas, formas discursivas, práticas pedagógicas e 
políticas e espaços institucionais que procurem expandir os espaços 
de emancipação, liberação e decolonização do poder, do ser e do 
saber (MALDONADO-TORRES, 2016, p.75). 

 

 

 

2.2. Metódicas decoloniais e Análise Crítica do Discurso Jurídico   

 

 

Diversos autores, cuja linha de pensamento se aninha ao argumento decolonial, 

oferecem soluções diversas – e em certa medida complementares – para lidar com a 

construção das bases metodológicas conducentes à Decolonialidade (ASCIONE, 

2016; DUSSEL, 2016; GORDON, 2013; GUTIÉRREZ, 2011; HABER, 2013; 

MIGNOLO, 2010; SMITH, 1999).  

A abordagem decolonial desafia a rigidez disciplinar e sua codificação protocolar, 

uma vez que reconhece e objetiva desvelar as linhas de diferenciação ontológica 

traçadas pelo discurso da Modernidade. Concebe a própria construção metodológica 

como instrumental do projeto e atitude modernizantes.  

Em sentido complementar, Walter Mignolo (2010) reconhece que a corpo-política 

e geopolítica do conhecimento proporcionam uma fratura no pensamento moderno 
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ego-teo-político.2 Advoga, então, a necessidade de desprender-se da lógica de 

colonização das mentes e almas que conduziu à construção da subjetividade 

moderna. 

Esse desprendimento, uma desobediência epistêmica, conduziria às teorias 

críticas decoloniais, às pluriversalidades não eurocentradas de paradigmas-outros. 

Consistiria em uma atitude que leva a aprender a desaprender para reaprender. 

Desaprender a monotópica das ideias ocidentais para reaprender o pluriverso do 

mundo e inscrevê-lo na teoria.  

Ascione (2014) adiciona à perspectiva de despensar a Modernidade para 

decolonizar a teoria social. Por despensamento afirma ser a desconstrução dos 

axiomas auto evidentes da Ciência Moderna (estruturados pela razão colonial) e a 

necessidade de pensar axiomas em termos de axiomas-não-lógicos. A 

inquestionabilidade axiomática da Modernidade enquanto projeto civilizatório é 

quebrantada para ser considerada como apenas mais uma conjectura local plausível 

e possível ante o pluriverso.  

Diante da lógica descrita, apresenta uma metodologia teratológica que consistiria 

em colocar uma ênfase particular na dimensão generativa da formação de conceitos. 

Consiste no efeito metódico para pensar, não pensar e repensar noções trazendo o 

"colonial" e o "não-ocidental" para a morfogênese dos conceitos (ASCIONE, 2016). 

Com isso, a aptidão da Modernidade como matriz generativa de hierarquias seria 

irrompida. 

Gordon (2013; 2017), diante de uma perspectiva da fenomenologia pós-colonial 

marcadamente fanoniana, afirma a suspensão teleológica do método e da disciplina 

para lidar com a construção de aportes metodológicos decoloniais e superar o 

paradoxo da colonialidade, do disciplinamento e da metódica. 

A suspensão teleológica da disciplinariedade implica em ver a disciplina como 

possibilidade e não clausura fetichista. Implica em  reconhecer a incompletude, a 

insuficiência analítica da disciplina e a abertura para estabelecimento de relações. De 

acordo com o autor, 

                                                           
2 De acordo com Bernardino-Costa et al. “ao contrário desse conhecimento desincorporado e sem 
localização geopolítica, o projeto decolonial assume a necessidade de afirmação corpo-geopolítica para 
a produção do conhecimento como estratégia para desarmar essa “bomba cultural” da qual nos fala 
Wa Thiong’o” (2018, p.13). 
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uma suspensão teleológica da disciplina sugere um movimento 
transdisciplinar, onde o envolvimento com a realidade pode exigir 
ajustes disciplinares, transcendência ou a construção de novas 
disciplinas. A Suspensão teleológica exige estar disposto a superar os 
pressupostos disciplinares de alguém por causa da realidade 
(GORDON, 2010, p.203) 

 
  

 

De acordo com Maria Eugênia Borsani (2014), em uma investigação sob a ótica 

decolonial não haveria propriamente um protocolo metodológico previamente dado. 

Haveria a possibilidade de desenhos metodológicos múltiplos no contexto desta 

abordagem. Desta forma, uma perspectiva decolonial não necessariamente tende a 

pulverizar tudo o que já existe, criando um novo ponto zero, mas, sim, propor uma 

atitude perante o que há (RESENDE, 2017). Ainda, está assentada na premissa 

segundo a qual os instrumentos metodológicos e técnicas de investigação não devem 

promover a recolonização dos sujeitos, violentando-os.  

Nesse contexto, propomos a utilização da Análise Crítica do Discurso (ACD) 

como um aporte que propicia evidenciar o modo como o abuso do poder social, o 

domínio e as desigualdades são praticados, reproduzidos e combatidos nos textos e 

contextos sociais (DIJK, 1999, p.23). 

A autora Virginia Colares (2014, p.124) propõe uma a Análise Crítica do Discurso 

Jurídico como abordagem que objetiva revelar as “relações específicas – internas e 

recíprocas – entre linguagem, direito e sociedade”. Para a autora, os textos produzidos 

na órbita da prática jurídica são parte resultante da estrutura social da linguagem e, 

ao mesmo tempo, são potências transformadoras dessa estrutura social. Segundo 

Bragato e Colares (2017, p.950), “se a fundamentação de decisão judicial favorável a 

demandas de grupos minoritários desconstruir o discurso de subordinação dos 

mesmos, então emergem pistas textuais na superfície da decisão judicial de um 

discurso descolonial”.  

É justamente nesta perspectiva metodológica que se assenta a presente tese. 

Buscamos, mediante uso da ACDJ, pistas textuais da fundamentação da decisão 

judicial em um possível sentido decolonial das questões afeitas ao Direito Animal na 

América Latina. Para tanto, o contexto jurídico da decisão, qual seja, a produção 

legislativa posta e a doutrina de Direito Animal situada geoculturalmente são 
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mediadores relevantes da compreensão do discurso latino-americano deste campo 

jurídico.  

Assim como a perspectiva da decolonialidade (QUIJANO, 2014), a ACD visualiza 

o poder social demarcado em grupos e instituições sociais como controle (DIJK, 

1999). Há, no contexto latino-americano, um ponto de confluência para a associação 

da ADC e ACDJ com o Giro Decolonial: a compreensão e crítica do manejo do poder. 

Desta forma, a partir da ACDJ como metódica decolonial intentamos analisar o 

discurso jurídico organizado (decisões judiciais, legislações e corpo doutrinário), 

ancorados na realidade discursiva latino-americana do Direito Animal para cotejar as 

condições sociais e materiais para pensar a Animalidade e o Direto Animal em um 

modal desvencilhado da Matriz de Poder Colonial. 

A autora Viviane de Melo Resende sintetiza a estrutura sob a qual se assenta a 

ordem de compreensão para nossa proposição metodológica.  

 

Sendo a linguagem parte de toda estrutura, na forma de semiose; de 
toda prática social, na forma de ordem do discurso, e de todo evento 
social, na forma de texto, as relações de linguagem-sociedade são 
internas, a linguagem interiorizando e realizando traços de outros 
elementos de estruturas, práticas e eventos, conforme Norman 
Fairclough. O uso situado da linguagem, ao produzir textos, que são 
parte e resultado de eventos sociais, tem efeitos causais, gerando 
mudanças em nosso conhecimento sobre o mundo e, 
consequentemente, em nossas crenças e atitudes a respeito desse 
mundo (RESENDE, 2017, p.6). 
 

Esses aportes e ordens de reflexões se complementaram e retroalimentaram a 

tomada de posição metodológica no presente estudo, bem como a nossa construção 

e significação como sujeito social.   

 

 

2.3 Pesquisar a Animalidade e o Jurídico no contexto latino-

americano 

 

 

Produzir conhecimento sobre e com sujeitos marginalizados/subalternizados 

pela lógica da Modernidade é uma temática espinhosa. Torna-se mais desafiador 

quando falamos da subalternidade radical, qual seja, os animais não humanos. 
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Afirmamos a Animalidade como subalternidade radical uma vez que não possui voz e 

fala traduzíveis para os termos do contrato social humano. Essa linha ontológica de 

diferenciação coloca as espécies animais não humanas em uma categoria de 

inferioridade radical, seres matáveis e consumíveis. Nesse contexto, há um espaço-

limite intransponível entre o humano-sujeito-pesquisador e o animal não-humano-

sujeito-pesquisado.  

Há uma lacuna de tradução interespecífica entre as vivências e experiências 

humanas e não humanas que complexifica os possíveis processos cognitivos para 

compreensão de relações multiespecíficas. 

Nesse sentido, é pertinente trazer o questionamento proposto por Spivak (2010, 

p.70) acerca dos sistemas de representações traçados pelo intelectual sobre o 

subalterno no contexto do “circuito da violência epistêmica da lei e da educação 

imperialistas”. Poderia o subalterno não humano falar? 

Falar sobre a voz que não pode ser plenamente traduzida é desafiador. Todavia, 

o que propusemos em certa medida não foi representar a voz animal. Tampouco falar 

em nome da Animalidade, defender suas intenções e interesses em uma posição 

epistêmica destacada e nutrida por uma superioridade moralista heroica.  

A proposta repousa no intento de analisar o discurso construído na América 

Latina sobre a tutela jurídica e jurisdicional dos animais não humanos. A composição 

metodológica se justifica com esteio na consideração de Bragato e Colares (2017), 

quando afirmam ser o discurso uma construção social e que sua análise se dá por 

meio da consideração contextual. 

Desta forma, com a ACDJ podemos compreender a Matriz Colonial de Poder 

que parametrizou a modulagem tipológica das relações animalidade-humanidade. E 

pensar possibilidades outras constantes ou não nas decisões judiciais, pistas textuais 

decoloniais, rotas apagadas que propiciem a construção de relações multiespecíficas 

menos detrimentosas e ancoradas na nossa América. 

A decolonização no Direito Animal significa, em última análise, questionar os 

pórticos da humanidade ocidentalizada e as linhas de diferenciação ontológica 

referendadas pelo Direito Moderno, enfatizando a necessidade de (re)criação dos 

espaços e relações sócio jurídicas que ligam a animalidade humana à não humana, 

situando-as.  

Nesse caminho investigativo questionamentos diversos e problematizações 

poderão ser feitas. Como lidar com uma outridade “sem fala”? Qual o lugar de fala da 
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animalidade? Quem define como os animais serão falados? Como lidar com a 

complexidade de uma realidade multifatorial e as formas fundamentais de 

diferenciação hierárquica que entrecortam a animalidade? Quais animais falam e 

quais não falam? O projeto dicotômico natureza/cultura ainda resiste ao 

tensionamento das relações multiespecíficas? Questões múltiplas que conclamam 

reflexão. 

Pesquisar com e sobre animais em contexto decolonial implica em reconhecer a 

existência de classificações sociais que entrecortam as suas existências, experiências 

vivenciadas e relações vividas que produzem repercussões jurídicas relevantes, 

inclusive nos modelos de decisão. Ou seja, reconhecer a existência de relações de 

gênero (distinções das relações e opressões entre fêmeas e machos), raça (animais 

de cor, mestiços e animais esbranquiçados) e classe (animais “sem raça” e animais 

de pedigree) no contexto das relações que a animalidade humana estabelece com a 

animalidade não humana.  

Opera-se aqui uma projeção das linhas ontológicas de distinção intra-

humanidade para além do humano. Essas classificações podem influir na construção 

discursiva do Direito Animal do ponto de vista da dogmática. 

De acordo com Maldonado-Torres (2008), a atitude decolonial nasce não a partir 

do espanto perante a natureza ou o habitual, mas do horror ou espanto diante da 

morte colonial. A morte animal é replicadora desse horror, notadamente quando 

inconsiderada pela humanidade.  

Se pensarmos que, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE, o Brasil 

contava em 2017 com um efetivo de rebanhos (bovino, suíno, galináceo e caprino) 

destinados ao abate na ordem de 1.691.291.279 vidas animais, ceifadas apenas para 

fins alimentares, estamos diante de um dado assombroso e potencialmente produtor 

de confrontações decoloniais (IBGE, 2018). 
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Capítulo 3 

A colonialidade do direito e giro decolonial 

 

 

Em 18 de agosto de 1769, foi editada pelo então Rei de Portugal, D. José I, a Lei 

da Boa Razão, assim chamada por José Homem Correia Telles, em seus Comentários 

Críticos (1865). A Lei da Boa Razão objetivou restringir a liberdade do magistrado ao 

decidir sobre os abusos no uso do Direito Romano em detrimento das Ordenações e 

Leis do Reino (BUSTAMANTE, 2017; FONSECA, 2006). 

Para Hespanha (1978), o texto normativo de 1769 tinha como principal objetivo 

proporcionar uma total reordenação das Fontes do Direito. Através de um processo 

de secularização e modernização, dar-se-ia relevo à vigência do Direito Nacional em 

detrimento do Direito Canônico e da tradição romanística.   

Assim, instituiu-se uma meta-norma que figurou como uma lei instrumental que 

versava sobre a aplicação das demais normas jurídicas do Império português, 

compreendidas como formas de manifestações das fontes do Direito, uma espécie de 

Lei de Introdução às Normas do Direito de sua época. A Lei da Boa Razão 

estabeleceu-se como um mecanismo de confirmação do monismo jurídico estatal – 

em um contexto sócio jurídico plural –, com instrumentos jurídicos com potencial para 

conferir coerência, unidade e precedência ao Ordenamento Jurídico português secular 

e, por via de consequência, ao Direito Colonial Brasileiro (HESPANHA, 2006).3 

O instrumento normativo objetivava restringir os excessos das interpretações 

jurídicas da época pombalina, definindo a Boa Razão como elemento de legitimação 

da interpretação das leis; da aplicação do Direito em caso de subsidiariedade; da 

determinação dos Costumes como Fonte do Direito; bem como sua utilização como 

critério de aplicação do Direito Romano nas relações jurídicas não privatísticas.  

                                                           
3 De acordo com Hespanha (2006), a autonomia do Direito no contexto dos sistemas jurídicos de Antigo 
Regime dar-se-ia mais pela capacidade local de lidar com as imprecisões e indeterminações jurídicas 
factuais que a existência de um corpo de leis próprias. Nesse sentido é que se afirma a existência de 
um Direito Colonial brasileiro – fundamentalmente baseado na prática dos tribunais – relativamente 
autônomo dos contextos jurídicos metropolitanos. Assim, não há incongruência em falar de certa 
autonomia jurídica colonial mesmo que o corpo legislativo utilizado tenha sido a partir da normatividade 
metropolitana. É nesse contexto que se torna relevante refletir sobre a Lei da Boa Razão no processo 
de construção e consolidação da tradição jurídica brasileira. 
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Ao intentar esclarecer o conteúdo normativo do termo Boa Razão, o instrumento 

dispunha que compreender-se-ia por Boa Razão os “primitivos princípios, que contém 

verdades essenciais, intrínsecas, e inalteráveis, que a Ética dos mesmos Romanos 

havia estabelecido, e que os Direitos Divino, e Natural, formalizaram para servirem de 

Regras Morais, e Civis entre o Cristianismo” (CORRÊA TELLES, 1865, p.29). Partia 

da inscrição em uma modelagem jusnaturalista teológica.  

Ainda, compreendia que a Boa Razão possuiria uma lógica derivativa, pois “se 

funda nas outras Regras, que de universal consentimento estabeleceu o Direito das 

Gentes para a direcção, e governo de todas as Nações civilizadas” (CORRÊA 

TELLES, 1865, p.29). Um aporte juridicamente inscrito na cultura europeia da época.  

Dentre outras coisas, a Lei da Boa Razão determinava requisitos de limitação da 

validade do costume jurídico. Nesse sentido, o costume só seria considerado como 

fonte do Direito se conjugasse três requisitos: ter mais de cem anos, não contrariar a 

Lei escrita do Reino e estar em conformidade com a “Boa Razão”. 

No que se refere às interpretações do Direito Romano, vedava as referências às 

Glosas de Acúrsio e aos comentários de Bartolo do quadro das fontes do direito 

subsidiário. Ainda, determinava a secularização das relações jurídicas cíveis, ao 

passo que relegava a aplicação do direito canônico às questões que envolvessem 

pecado e que não estivessem previstas nas Leis do Reino. 

Especificamente, ao versar sobre os casos de lacuna e aplicação de fontes 

subsidiárias do ordenamento do Reino de Portugal aplicáveis aos temas afeitos a 

matérias políticas, econômicas, mercantis ou marítimas, a Lei da Boa Razão coibia a 

utilização do Direito Romano como Fonte do Direito em favor da utilização das 

normativas das chamadas “Nações polidas da Europa”, “Nações mais iluminadas, que 

hoje se conhecem”. Estabelecia, assim, as fontes do Direito Português e Colonial com 

assento nas “Leis das Nações Christãs, iluminadas, e polidas, que com ellas estão 

resplandecendo na boa, depurada, e sã jurisprudência; em muitas outras erudições 

úteis, e necessárias, e na felicidade” (CORREIA TELLES, 1865). 

Para afastar a aplicação excessiva do Direito Romano em detrimento das fontes 

nacionais, a Lei da Boa Razão se valeu do reverencialismo aos Ordenamentos 

Jurídicos nutridos por algum elemento ontologicamente e axiologicamente superior 

aos demais. Demarca-se, claramente, a diferença entre a dicotomia civilização versus 

barbárie, compreendida como civilizadas as sociedades ocidentalocêntricas, 

especificamente nutridas pelos valores jurídicos da modernidade europeizante. 
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Esse instrumento normativo é relevante e revelador para a compreensão da 

morfologia do Direito Colonial Brasileiro que, por sua vez, influenciará a construção 

da cultura e tradição jurídicas na República de Pindorama a partir de 1889. 

 

 

*** 

 

 

Em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, então Imperador da nascente monarquia 

brasileira, criou dois cursos de Ciências Jurídicas e Sociais: um na cidade de São 

Paulo (atual Faculdade de Direito do Largo de São Francisco) e outro em Olinda (atual 

Faculdade de Direito do Recife). 

A normativa inaugurou o processo de institucionalização da tradição e cultura 

jurídica no Brasil ao criar espaços acadêmicos para discussão e difusão do 

pensamento jurídico. De acordo com o texto de lei, os cursos deveriam contar com 

nove disciplinas em cinco anos, nove professores catedráticos (lentes) e cinco 

substitutos, todos nomeados pelo Governo Imperial.  

Como critério de admissão, estabelecia que os proponentes que tencionavam 

matricular-se nos cursos jurídicos deveriam comprovar a idade mínima de quinze anos 

bem como comprovar a “approvação da Lingua Franceza, Grammatica Latina, 

Rhetorica, Philosophia Racional e Moral, e Geometria” (BRASIL, 1827). 

Após cinco anos de curso, era conferido ao aluno o grau de bacharel em Direito. 

Também era concedido o grau de Doutor aos bacharéis após defesa pública de teses 

escolhidas entre as matérias constantes do curso jurídico, podendo ser 

posteriormente escolhidos como lentes das instituições de ensino. 

Todavia, o ponto que tencionamos salientar, consoante a temática da 

Colonialidade do Direito, encontra-se consignado no art. 7º do mencionado 

instrumento normativo fundacional. Dispõe sobre a produção intelectual dos 

professores e a proteção jurídica pela exploração econômica das obras de suas 

respectivas autorias. 

art. 7º Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, 
ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas 
estejam de accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes 
compendios, depois de approvados pela Congregação, servirão 
interinamente; submettendo-se porém á approvação da Assembléa 
Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, competindo 
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aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez anos (Grifo 
nosso). 

 

O que se compreende como “systema jurado pela nação” parte da lógica de um 

constitucionalismo imperial não disruptivo com o modal hegemônico colonial. Uma 

Constituição outorgada que institui que a “Dynastia Imperante é a do Senhor Dom 

Pedro I actual Imperador, e Defensor Perpetuo do Brazil” (BRASIL, 1824). Não há 

solução de continuidade, a lógica da colonialidade se estabelece internamente com a 

chancela da elite colonial brasileira. 

Desta forma, a matriz de poder subjacente instaura um processo de 

disciplinamento dos docentes e futuros discentes dos cursos jurídicos no Brasil. A 

doutrina só poderia ser pensada e formulada nos termos (im)postos pelo Império. Não 

houve espaço institucional disponibilizado pela normativa para a conformação de 

posicionamentos e lógicas divergentes ou dissidentes. Maculou a liberdade de cátedra 

em prol de um projeto civilizatório tipicamente moderno.  

A universidade nasce no Brasil monoepistêmica e colonizada, “nossa elite 

branca trouxe uma elite acadêmica europeia branca para fundar uma universidade 

estritamente nos moldes das universidades ocidentais modernas” (CARVALHO, 2018, 

p.84). Não houve abertura para que comunidades negras e indígenas à época 

pudessem contribuir ativamente nas discussões e construções dos modelos de 

universidade, conhecimento jurídico e desenvolvimento de Estado. 

 

 

*** 

 

 

Em 11 de outubro de 1890, o General Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do 

Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil, assinava o Decreto 

n. 848 (BRASIL, 1890). O instrumento normativo objetivava organizar a Justiça 

Federal pós-golpe, na nascente República. Dispunha, dentre outras coisas, sobre a 

criação e distribuição das competências do Supremo Tribunal Federal, Juízes de 

Secção e Ministério Público.  

O instrumento normativo instituía, dentre outras coisas, a vitaliciedade e 

inamovibilidade dos membros do Judiciário Federal (Art. 2); a nomeação dos juízes e 
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ministros do STF pelo presidente da república, no último caso ouvido o Senado 

Federal (art. 4); a atribuição do presidente da república de nomear o procurador geral 

da república dentre os membros do STF (art.6); um mandato de 4 anos para os 

procuradores da república (art.23) e a competência do júri federal para julgar os crimes 

federais (art.40). Versava, ainda, sobre o Processo Penal, Civil e questões 

administrativas, ou seja, dava forma e conteúdo ao Judiciário Federal brasileiro, 

institucionalizando a Jurisdição Constitucional como uma das marcas da República 

recém imposta. 

Em suas disposições gerais, quando trata dos casos omissos em seu art. 386, 

lê-se:  

 

Art. 386. Constituirão legislação subsidiaria em casos omissos as 
antigas leis do processo criminal, civil e commercial, não sendo 
contrarias ás disposições e espirito do presente decreto. 
Os estatutos dos povos cultos e especialmente os que regem as 
relações juridicas na Republica dos Estados Unidos da America 
do Norte, os casos de common law e equity, serão tambem 
subsidiarios da jurisprudencia e processo federal (Grifo nosso). 

 

O texto normativo mencionado afirma, em outras palavras, a possibilidade de 

utilização como Fonte do Direito, ainda que subsidiária, de instrumentos normativos 

extrínsecos à ordem jurídica brasileira. Ou seja, permitia a referência, como ratio de 

decidir, a legislações, jurisprudências e costume jurídico de ordenamentos outros que 

não o brasileiro para fundamentar a jurisprudência e o processo federal. Porém, 

apenas os “estatutos dos povos cultos” e, em especial, norte-americanos.  

Não tratava propriamente de fazer uso do Direito Comparado como dispositivo 

norteador do estado da arte jurídico para consubstanciar uma tomada de posição, 

fosse legislativa, jurisprudencial ou doutrinária, tampouco da utilização de referências 

estrangeiras a título de obter dictum em uma decisão. Tratava-se de reconhecimento 

de Fontes do Direito não estatais (que relativiza o monismo jurídico)4, do uso do Direito 

Estrangeiro ao invés do Direito Comparado como metódica, de um verdadeiro 

                                                           
4 De acordo com Lois & Marques (2015), a jurisdição constitucional vem se apropriando do material 
jurídico não doméstico como se faz quando se pede conselhos a alguém mais experiente, funcionando 
os argumentos jurídicos forasteiros como elementos persuasivos fortes. Tavares (2006) salienta que a 
evolução do direito brasileiro registra empréstimos legislativos tomados a diferentes ordens jurídicas 
ao invés de o recurso aos dados e métodos do direito comparado. 
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reverencialismo colonial explícito, que macula, inclusive, o pilar da construção dos 

Estados-nações modernos: a soberania estatal.  

A tradição jurídica brasileira é cunhada com uma certa desconfiança da 

capacidade de a Ordem Jurídica interna – sujeitos e institucionalidades – oferecer os 

instrumentais necessários para prover decisões juridicamente adequadas. A república 

nasce como uma common law subsidiária, ou seja, a matriz teórica do Direito brasileiro 

nasce e, em grande medida, ainda é retroalimentada pela colonialidade como 

dispositivo de gestão do poder. 

Fora traçada uma linha de diferenciação ontológica entre ordenamentos jurídicos 

interno e externos com o início da Jurisdição Constitucional brasileira que se reflete 

no presente. Um caso evidente de Colonialidade do Saber e do Poder Jurídicos. 

O Decreto mencionado foi revogado apenas em 1991 pelo Decreto nº 11, pelo 

então presidente da República Fernando Collor de Melo, o que acentua ainda mais a 

situação ao considerar que o instrumento normativo vigeu por uma centena de anos, 

balizando as representações do Judiciário Brasileiro intra e extra corporis (BRASIL, 

1991). 

 O texto normativo de revogação dispunha sobre a estrutura regimental do 

Ministério da Justiça. O mandamento de revogação do Decreto n. 484 encontra-se no 

art. 4 conjugado com o anexo IV (que lista os atos normativos que sofreram revogação 

expressa). Nota-se que ao longo do período de vigência do Decreto n.484 não se 

encontra ato normativo de igual ou superior hierarquia que o revogasse ao menos 

tacitamente, diante de conflito frontal com o seu conteúdo. 

 

 

*** 

 

Iniciamos o presente capítulo com três recortes legislativos da história 

institucional brasileira que evidenciam a morfogênese do Direito estatal e da 

cultura/tradição jurídicas em terra brasilis conformadas pela matriz de poder colonial. 

As legislações mencionadas – que se aninham a inesgotáveis exemplos cotidianos do 

mundo jurídico teórico e prático – revelam uma faceta do Direito institucionalizado que 

é sumariamente silenciado: o Jurídico entrecortado pelo padrão de poder colonial.   

É consolidada no mundo jurídico uma ampla utilização de argumentos de 

autoridade, tais como reverencialismo, manualismo, uso da linguagem do fórum etc, 
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havendo a estruturação de uma narrativa superficial que dá precedência ao poder de 

quem enuncia sobre o conteúdo enunciado. A respeito da crítica ao modus de 

produção do conhecimento jurídicos, Luciano Oliveira (2004) e João Maurício 

Adeodato (1999) empreendem uma crítica digna de nota. 

Em sentido complementar, há diversas referências em decisões do STF às 

narrativas de superioridade civilizacional. Reverencialismo às nações e ordenamentos 

jurídicos outros são esboçados em decisões tais como ADI 1.969, relatada pelo 

ministro Ricardo Lewandowski, j. 28-6-2007, P, DJ de 31-8-2007, RE 575.144, voto 

do rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-12-2008, P, DJE de 20-2-2009, Tema 50, ADI 

4.617, rel. min. Luiz Fux, j. 19-6-2013, P, DJE de 12-2-2014. 

O enunciado lugar-comum que afirma o Direito como um sistema autorreplicante, 

autoconstitutivo e autorreferente sem interconexão e ingerências dos demais sistemas 

sociais é aqui problematizado, pois consideramos que o que conhecemos como 

Direito é produto de uma matriz de poder específico.  

A consideração de que o Sistema Direito funciona como ordem de relações entre 

normas jurídicas tem o objetivo de velar e neutralizar as relações de conflito, 

dominação e violência afeitas ao processo de construção e replicação dos espaços e 

relações jurídicas. Já o postulado da ACDJ é justamente expor, evidenciar e enunciar 

essas relações presentes no texto e nos contextos. 

A visão moderna do Direito como sistema de normas jurídicas que se formulam 

e retroalimentam de forma solipsista se presta ao desígnio da gestão de corpos, 

instituições e relações a serviço de um padrão específico de circulação do poder. 

Como consequência dessa assunção, o Direito, muito embora se afirme como o 

âmbito onde se perfaz Justiça – como um ente abstrato universal –, está afeito à 

possibilidade de legitimação desse padrão de poder e estabilização de um modelo 

societal afinado segundo os preceitos moderno-coloniais.  

A noção de justiça pode ser parametrizada também em conformação com o 

arquétipo Modernidade-Colonialidade. Nesse sentido, não haveria justiça nos 

espaços de “incivilização”. Essa constatação traz à tona a matabilidade de certos tipos 

de corpos humanos não conformados por essa matriz de poder. Alinho-me aqui à 

noção de vida nua afirmada por Agamben (2007), segundo o qual certos indivíduos 

seriam matáveis, pois, destituídos de elementos de singularidade. 

Há, nos espaços práticos e teóricos do Jurídico, potencialidade de sedimentação 

das táticas de dominação, violência e opressão de uns como modal padronizado para 
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a persecução de respostas juridicamente aceitáveis para outros. Em nome de um 

projeto civilizacional, a opressão é transformada em senso de justiça segundo o 

brocardo da função primacial do processo (pacificação social com justiça).   

O Direito é uma invenção ocidental, elemento constitutivo e retroalimentador do 

Mito da Modernidade (DUSSEL, 1993). A cartilha do Direito é (re)criada a partir de um 

etnocentrismo jurídico e esse localismo é imposto como centralidade universal nas 

narrativas e discursos dos Estados, sujeitos e instituições ditas civilizadas (SANTOS, 

ARAÚJO & BAUMGARTEN, 2016). 

No presente capítulo objetivamos compreender o fenômeno jurídico – sua 

gênese ocidentalocêntrica, seus limites e alcances, destinatários e designatários – sob 

o prisma da colonialidade que infecta suas estruturas, como evidenciado pelos três 

exemplos de instrumentos jurídicos que em certa medida constroem os alicerces 

fundacionais da cultura jurídica brasileira e que de um modo geral refletem as 

formatações jurídicas moldadas e concatenadas em nossa América. Esse passo é 

fundamental para entender as condições de possibilidades para pensar os encontros 

multiespécies e suas potencialidades. 

A colonialidade, como uma lógica de poder que extravasa a administração 

político-institucional de espaços geográficos dominados e expropriados como 

empreendimentos coloniais, projeta uma estrutura de controle que toca diversas 

dimensões, como a construção de subjetividades (MALDONADO-TORRES, 2007), a 

estrutura de conhecimento (GROSFOGUEL, 2011; LANDER, 2005), as 

institucionalidades jurídico-política-econômicas (DAMÁZIO, 2011; GROSFOGUEL, 

2008), as sexualidades, corporeidades e gênero (LUGONES, 2014; PEREIRA, 2015; 

SEGATO, 2012; VERGUEIRO, 2016) e os sujeitos da natureza para além dos sujeitos 

humanos (BELCOURT, 2014; ESCOBAR, 2005). 

O Direito se apresenta como um dos possíveis instrumentais para alimentar as 

distinções ontológico-operativas do mundo. A ordem jurídica pode normatizar e 

normalizar as diferenças, conferindo a legitimidade formal da legalidade aos 

marcadores sociais da diferença e, deste modo, objetivar neutralizar os conflitos, 

tensões e contradições sociais como se não existissem.  

Com isso não desconhecemos a capacidade crítica e criativa do Direito para 

romper com esse modal de opressão. A colonialidade jurídica pode ser quebrantada. 

Há espaços diversos de discussão e construção decoloniais das visões possíveis do 
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mundo jurídico com lentes e miradas desvencilhadas dessa matriz hegemônica de 

poder que o nutre.5  

Desta forma, o Estado-Direito apresenta-se, possivelmente, como um criador ou, 

ao menos, replicador conivente (e conveniente) das linhas abissais (SANTOS, 2007), 

das zonas de Ser e Não-Ser (FANON, 2008), das distinções operativas entre seres 

matáveis e imatáveis. No sentido proposto por Maldonado-Torres (2018, p.33) “o 

Direito está sempre do lado do poder que propiciou a sua formação”. 

Com isso, propomos uma releitura da morfogênese do Direito Ocidental 

enquanto categoria e fenômeno social para o reconhecimento das potenciais 

conformações sexistas, racistas, classistas e especistas que modula(ra)m a 

construção das categorias jurídicas eua-euro-ocidentalocêntricas e, 

consequentemente, a propositura de ruptura com esse modal. 

Para tanto, no sentido proposto por Silva (2014, p.39), há de se compreender o 

Direito “não apenas como inscrito nos domínios judicial, legislativo e doutrinário, mas 

no âmbito do discurso público desordenado”. O Direito compreendido como atividade 

dinâmica e não como regras memorizáveis e aplicáveis como que em um jogo de 

encaixe. 

Os padrões de poder estabelecidos devem ser evidenciados em suas 

manifestações factuais e compreendidos como condicionalidades recíprocas para a 

conformação do Direito institucionalizado. Ou seja, o Direito é mediado pela matriz de 

poder que nutre a rede societal sobre a qual vivemos, que, por sua vez, retroalimenta 

esse sistema de poder jurídico.  

No entanto, não afirmamos, pois, um essencialismo. Não consideramos que o 

Direito possui uma imanência prévia incontornável. Partimos da lógica de que o 

jurídico pode ser conformado em diversas formatações político-ideológicas. Retirar o 

contexto do Direito significa afirmá-lo como algo imanente, essencialmente universal, 

conteudisticamente preestebelecido e autoevidente. 

Como afirma Silva (2014, p.45), “as ordens jurídicas são em seu todo eticamente 

impregnadas por uma cultura majoritária, dominante e determinado momento 

histórico”. Diante dessa linha de raciocínio, o Direito enquanto sistema de pensamento 

e sistema de ação está compreendido e embevecido pelo padrão de poder vigente, 

qual seja, o discurso Moderno-Colonial – ao menos em sua versão hegemônica.  

                                                           
5 Nesse sentido, ver Garavito (2011), Santos (2007), Torre Rangel (2006), Wolkmer & Correas (2013). 
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Compreender a genealogia da Modernidade, assim, torna-se fundamental para 

compreender e setorizar o fenômeno jurídico. Desconstruir o truísmo da 

universalidade monista do Direito, dos Direitos Humanos e demais categorias da 

cartilha do Direito Moderno para afirmá-los como narrativas não-universais, 

contingenciais e historicamente construídas.  

Dessa forma, reconhecer o legado colonial para a conformação do Direito nos 

moldes que apreendemos, replicamos e operamos, é essencial para desmitificar o 

Jurídico. Discordamos de uma possível visão idílica na qual os modelos de 

institucionalização jurídica da gestão da vida pública pré-invasão das Américas sejam 

axiologicamente e ontologicamente superiores, já que seria uma narrativa local, pura 

e em consonância com a região. A normatividade pré-colonial não é aqui romantizada. 

Esses sistemas também possuem suas formas e modalidades de classificação social, 

opressão etc. (SAEED, 2014). 

O reconhecimento da colonialidade como fenômeno que entrecorta nosso 

mundo é uma leitura possível dos fenômenos sócio jurídicos, uma opção político-

metodológica que fizemos sem obliterar as diversas lentes e miradas que fazem uso 

de instrumentais e técnicas outras. Ao reconhecer a colonialidade como clivagem que 

entrecorta todos os recantos do social, concluímos que as narrativas, pensamentos e 

práxis jurídicos são mediados por essa matriz de gestão do poder. 

Com isso, objetivamos criar condições operativas de abertura do sistema jurídico 

para sua autocompreensão e autojustificação desestandarlizada, em diálogo com 

paradigmas outros de vivências e experiências do jurídico, direitos periféricos, 

emergentes, dissidentes, baseados em lógicas performáticas desalinhadas com a 

monocultura do Direito.  

Reconhecemos que as relações jurídicas massivamente são construídas e 

travadas nas ruas, para além das portas dos Fóruns e, consequentemente, alheias 

aos processos jurídicos formalmente estabelecidos. Assim, há uma multitude de 

realidades jurídicas não devidamente tratadas na dogmática jurídica (marcadamente 

voltada a discutir e solucionar o direito conflituado no processo). 

Assim, discutiremos nas seções que seguem o Jurídico emaranhado pela 

Colonialidade do Poder, do Saber, do Ser, da Natureza e da Animalidade como 

condições de possibilidade para a decolonização do Animal e do Direito. Desta forma, 

muito mais do que uma opção epistemológica, vislumbramos a decolonialidade como 

uma necessidade jurídico-política. 
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Cumpre aclarar que optamos por utilizar o termo “decolonial” ao invés de 

“descolonial” como forma de diferenciar a decolonialidade como projeto epistêmico, 

ontológico, político e teórico, das lutas e processos históricos de independência das 

colônias levados à cabo pós-guerra fria. De acordo com Luciana Ballestrin (2014, 

p.108), “a supressão da letra “s” marcaria a distinção entre o projeto decolonial do 

Grupo Modernidade/Colonialidade e a ideia histórica de descolonização, via libertação 

nacional durante a Guerra Fria”.    

Objetivamos, ainda, promover a diferenciação dos estudos pós-coloniais e 

subalternos. A diferenciação dos autores pós-colonialistas com relação ao movimento 

decolonial estabelece-se à medida que há uma distinção do locus enunciativo. 

Também é demarcada uma ruptura de concepção analítica. De acordo 

SAUERBRONN, AYRES, LOURENÇO (2016, p.131) 

 

de um lado, o Pós-Colonialismo de Said, Spivak e Bhabha tem como 
fonte o pósestruturalismo de Foucault, Lacan e Derrida, de outro lado, 
o/a Movimento/Epistemologia Decolonial tem origem em pensadores 
como Waman Puma de Ayala, José Carlos Mariátengui, Amilcar 
Cabral, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Rigoberta Menchú, Gloria 
Anzaldúa, dentre outros. 
 

 

Catherine Walsh (2008) salienta que a intenção não é desfazer o colonial ou 

revertê-lo, ou seja, superar o momento colonial pelo momento após o colonial. A 

intenção é promover um posicionamento contínuo de transgressão e insurgência. 

“Decolonial denota, então, um caminho de luta contínua em que podemos identificar, 

visualizar e encorajar ‘lugares’ de exterioridade e construções alternativas”.  

Em similar sentido afirma Maldonado-Torres (2018, p.28):  

 

Nesse contexto, decolonialidade como um conceito oferece dois 
lembretes-chave: primeiro, mantém-se a colonização e suas várias 
dimensões claras no horizonte de luta; segundo, serve como uma 
constante lembrança de que a lógica e os legados do colonialismo 
podem continuar existindo mesmo depois do fim da colonização formal 
e da conquista da independência econômica e política. 

 

Por Matriz Colonial compreendemos o espectro de poder que engendra relações 

sociais estabelecidas pela hierarquização racializada. Segundo Maldonado-Torres 

(2018, p.36), seria “uma lógica global de desumanização que é capaz de existir até 

mesmo na ausência de colônias formais”. Estas relações partem de uma lógica 
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geopolítica e epistemológica que se inaugura com a mundialização do capitalismo e 

estabelecimentos das estacas coloniais da Modernidade. 

Consideramos, aqui, o ano de 1492 como marco inicial da Modernidade 

(DUSSEL, 1993). A invasão das Américas e o início de um projeto de mundialização 

do valor capitalista. A opção por essa demarcação possui motivações específicas 

atreladas a um distanciamento das percepções salvacionistas e civilizatórias da 

Modernidade. 

Primeiramente, salientar a descentralidade da narrativa da modernidade, ao 

afirmar um evento geopolítico que se amolda fora da internalidade europeia, muito 

embora possa considerar aqui as Américas como exterior constitutivo da noção 

europeia de Modernidade. 

Em segundo lugar, mas não menos importante, evidenciar a construção de uma 

nova cartografia mundial, em que são inauguradas rotas mercantis que fazem com 

que o mundo, sua visão e narrativa, deixem de ser centralizadas na Europa e passem 

a ser mundializadas. Inclusive, podemos salientar esse fator como condição de 

possibilidade para o desencadeamento da crítica decolonial nesse sistema-mundo. 

Por sistema-mundo compreendemos  

 

um movimento de protesto dentro das ciências sociais eurocêntricas 
contra as análises que utilizam a categoria “sociedade”, entendida 
como equivalente ao “Estado-nação”. Outra maneira de dizer o mesmo 
seria usar a noção de “sociedade-mundo”, ou seja, que vivemos em 
temporalidades e espacialidades de “sociedades globais”, e não de 
“sociedades nacionais”. A ideia da teoria do sistema-mundo é que 
existem processos e estruturas sociais cujas temporalidades e 
espacialidades são mais amplas que as dos “Estados-nações”. Estes, 
em todo caso, capturam dentro de suas fronteiras, de forma 
ativa/passiva, singularidades de processos globais de ampla duração 
e ampla espacialidade que ocorrem “mais além” e “dentro” de suas 
fronteiras e estruturas, atravessando-as transversalmente. 
(GROSFOGUEL, 2018, p.55). 

 

Outro ponto que mais à frente salientaremos refere-se à possibilidade de 

compreensão deste marco como ruptura de Eras geológicas e inauguração do 

Capitaloceno/Antropoceno. Com a mundialização, a intervenção humana sob os 

aspectos biogeofísicos do planeta Terra é propulsionado em escala e densidade, 

inclusive, com lastro jurídico legitimador. 

Mignolo e Grosfoguel (2008) identificam ao menos quatro eventos históricos que 

fincam as demarcações da Modernidade/Colonialidade enquanto modus, fenômeno 
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histórico e geocultural. Partem da lógica assinalada por Enrique Dussel em seu livro 

1492: o encobrimento do outro (1993).  

Primeiramente, a expulsão dos mouros e judeus da Península Ibérica pelo reino 

cristão; adicionalmente, a invenção das Américas através do processo de invasão das 

terras e genocídio dos povos nativos; a reificação e escravização dos sujeitos negros. 

Ramon Grosfoguel (2016) ainda menciona um quarto genocídio contemporâneo a 

esses eventos: as mulheres acusadas de bruxaria e mortas nas fogueiras europeias.  

A partir dessa lógica alguns sujeitos são moldados enquanto outros moldam; uns 

são sujeitos do conhecimento, outros são sujeitos ocultados; uns destinados a 

manejar o poder, outros a serem por ele manejados. Há um padrão de poder e 

dominação estabelecido com a Modernidade/Colonialidade que estrutura os modos 

de vida e percepção de mundo capitalistas.  

A Colonialidade do Poder, Ser e Saber objetiva manter os condenados em seus 

lugares, fixos, como se eles estivessem no inferno. “Esse é o inferno em relação ao 

qual o céu e a salvação do civilizado são concebidos e sobre os quais ele está 

acoplado” (MALDONADO-TORRES, 2018, p.44). Nesse sentido, Catherine Walsh 

apresenta, com base em Aníbal Quijano, os quatro eixos de manifestação da Matriz 

Colonial, a saber, a Colonialidade do Poder, Colonialidade do Ser, Colonialidade do 

Conhecimento e Colonialidade da Natureza (2008, p.135-39).  

Propomos, ainda, um quinto eixo referente à Colonialidade da Animalidade Não 

Humana ou Colonialidade dos Animais que será minudenciado no capítulo terceiro. 

Vale notar que tais eixos se entrelaçam na dinâmica social em um processo contínuo 

de condicionalidade recíproca, conforme dispõe analiticamente a figura abaixo. 
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FIGURA 2 - Analítica da Colonialidade: algumas dimensões básicas 

Fonte: MALDONADO-TORRES, 2018 

 

A Modernidade euro-eua-ocidentalocêntrica é mais que um projeto 

epistemológico, mais que um projeto civilizatório, também é um projeto jurídico. O 

reconhecimento do potencial transformativo ou emancipatório do Direito perpassa 

pela afirmação de uma ecologia de direitos como modo disruptivo com a metódica da 

Colonialidade Jurídica e do primado do Direito como artifício universal etnocêntrico-

ocidental (ARAUJO, 2016). 

 

 

 

 

3.1 Colonialidade do Poder, classificação social racializada e 

construção dos marcadores sociais da diferença 

 

 

Aníbal Quijano (2014) compreende o poder como um espaço e rede de relações 

sociais de exploração-dominação-conflitos que se articulam em função da disputa e 

controle de diversos âmbitos da existência social. A partir da padronagem e exercício 
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desse poder em uma determinada matriz conformadora é que são definidos os 

elementos materiais e subjetivos do modus de existência social, ou seja, são 

estabelecidas as regras do jogo social, assim como determina-se quem são os seus 

jogadores. 

O controle da autoridade, seus recursos e produtos permitem o estabelecimento 

de um regime de codificação e classificação social por meio de dispositivos que 

retroalimentam relações sociais hierarquizadas. É nesse contexto que as estruturas 

coloniais do poder naturalizam as diferenças culturais entre os grupos humanos. 

Há um padrão de manifestação do poder estabelecido e hegemonizado a partir 

da mundialização do capitalismo, invasão das Américas e consequente difusão de 

rotas comerciais transatlânticas, que serve à dominação e exploração de grupos não 

hegemônicos e a invisibilização de vivências, experiências e rotas epistêmicas 

diversas até os dias atuais. Há uma naturalização das relações e identidades da 

colonialidade e da distribuição geocultural do poder (QUIJANO, 2000).   

O marco analítico proposto por Quijano fornece a percepção da inseparabilidade 

histórica entre o modelo de exploração capitalista e a racialização, um sistema de 

poder que ancorou suas estruturas na colonização como técnica de domínio, tal como 

empreendido nas Américas (LUGONES, 2014). 

Neste marco propositivo, o controle e a dominação são fundamentais para o 

exercício e titularização do poder. Ele é assim concebido, exercido e estabilizado 

através da violência, que institucionaliza a estrutura de autoridade coletiva legitimável 

(QUINTERO, 2010). 

É estabelecida a naturalização das relações coloniais de dominação entre o eu-

euro-eua-ocidentalocêntrico e o outro-bárbaro-incivilizado. Nesta conjuntura é que 

experiências prévias de sociedade, poder e organização político-jurídicas são 

obliteradas, reputadas como menores, desimportantes ou inexistentes no contexto 

latino-americano e mundial. No sentido proposto por Sara Araújo (2016, p.90), são 

“universos jurídicos e políticos excluídos e classificados como inferiores, primitivos, 

locais, residuais ou improdutivos”. A compreensão da colonialidade desvela a 

estruturação íntima do poder do Sistema-Mundo Moderno desde o século XVI. 

A Colonialidade do Poder refere-se, assim, a uma estrutura de classificação 

social hierarquizada racialmente. É criado um gradiente de identidades sociais que 

são perfiladas entre identidades positivas e negativas, consequentemente, promove-

se a diferenciação detrimentosa: sujeitos do poder e sujeitos ao poder.  
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A raça converte-se, na Modernidade/Colonialidade, em um potente – e primeira 

categoria analítica da Modernidade, segundo Quijano – dispositivo de classificação e 

hierarquização social. Através da criação da raça o padrão de poder colonial 

estabelece diferenciações intraespecíficas a ponto de atribuir insignificância a certos 

agrupamentos sociais que são reputados como desimportantes. 

A linha da humanidade é cortada e criam-se categorias de quase-humanidade e 

inumanidade. A racialização estabelece-se como dispositivo de controle, um princípio 

organizador do Sistema-Mundo, um critério geral de sociabilidade. De acordo com 

Aníbal Quijano (2005, p.17),  

 

entre os escombros desse prodigioso mundo em destruição e com 
seus sobreviventes, foram produzidos, no mesmo movimento 
histórico, um novo sistema de dominação social e um novo sistema de 
exploração social. E, com eles, um novo padrão de conflito. Enfim, um 
novo e historicamente específico padrão de poder. O novo sistema de 
dominação social teve como elemento fundador a idéia de raça. Esta 
é a primeira categoria social da modernidade. 

 

Igualmente, cria-se uma cartografia do poder na qual é estabelecida um padrão 

de relações entre Europa Central – e posteriormente EUA – e América, África e Ásia, 

gerando a planetarização da matriz de poder, um sistema de dominação social global. 

Sob o aspecto jurídico, a Colonialidade do Poder se manifesta na instituição 

própria dos Estados latino-americanos. A noção que se impõe de Estado-nação é das 

primeiras violências epistêmicas, físicas, simbólicas e jurídicas. Os institutos jurídicos 

são impostos como universais e, por via de consequência, implantados de forma 

acéfala nos países instituído em Abya Ayala.  

Nesse sentido, alguns dispositivos são tomados como dogmas metafísicos da 

criação de um Estado aos moldes modernos, a saber, a tripartição dos poderes, os 

freios e contrapesos, o presidencialismo, o modelo de democracia liberal, um 

conteúdo previamente estabelecido da cartilha de direitos humanos.  

São exemplos das manifestações de um modelo político-jurídico ideal 

tipicamente inscrito nos moldes eurocentrados6, que desconhece as matrizes de 

                                                           

6 “Já sabemos que a pretensão de um Estado de que sua identidade corresponda à identidade da 
população dentro de suas fronteiras é uma ficção eurocêntrica do século XIX. Não existe em nenhuma 
parte do mundo tal coisa como um Estado cuja identidade corresponda à identidade da população 
dentro de suas fronteiras. Esse princípio de correspondência identitária entre Estado e população tem 
criado mais problemas que soluções e mais confusões do que esclarecimentos, não somente no plano 
conceitual e epistemológico” (GROSFOGUEL, 2018, p.55). 
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poder, organização societal, vivências e experiências do jurídico existentes até então 

no continente e reputa-os como inexistentes para a conformação teórica e prática dos 

Estados que foram impostos. “Em resumo, levantar a questão do colonialismo 

perturba a tranquilidade e a segurança do sujeito-cidadão moderno e das instituições 

modernas” (MALDONADO-TORRES, 2018, p.33). 

Além, e mais profundamente, podemos mencionar a fundação dos Direitos 

Humanos. Consideramos o empreendimento colonial como condição operativa para a 

sedimentação da cultura de direitos humanos das revoluções burguesas-brancas-

heteronormativas levadas a cabo na Europa Central.  

A morfogênese, ontogênese e sociogênese do Direito Moderno e das dimensões 

de direitos fundamentais repousam no genocídio, controle, dominação e 

inumanização do outro, levados a cabo em desfavor das identidades e subjetividades 

racializadas. É nesse sentido que o nascedouro dos direitos humanos é uma violência 

epistêmica, um universal abstrato que ofusca a seletividade e Colonialidade do Direito.  

É diante dessa linha de raciocínio que há uma intencionalidade não descrita no 

discurso liberal do Direito e dos Direito Humanos. Há um referente ausente, um 

exterior constitutivo. A narrativa hegemônica da fundação dos direitos possui lugar, 

tempo e sujeitos específicos (criadores e destinatários).  

No quadro das revoluções e da sedimentação da teoria dos direitos humanos 

e/ou fundamentais não é mencionada a Revolução do Haiti ou a Revolução Tupac 

Amaru.7 O silenciamento dessas narrativas possui uma intencionalidade, um propósito 

político-epistêmico-jurídico-civilizacional. Inumanos não produzem História, 

conhecimentos, racionalidades jurídicas e políticas. São insurretos incapazes de criar 

algo que seja destinado aos que estão acima da linha abissal (SANTOS, 2007).  

Nesse sentido é que são apostos como condições históricas dos Direitos 

Humanos a Liberdade, Igualdade e Fraternidade do branco-europeu-homem-

proprietário-metropolitano-heterossexual-cristão para o branco-europeu-homem-

proprietário-metropolitano-heterossexual-cristão, e não o sangue de cor. Esses são 

apenas alguns dos fantasmas que habitam nossa existência social. Resta o intento de 

desintegrar o atual padrão de poder para construir alternativas decoloniais.8 

                                                           
7 Sobre modelos disruptivos, ver James (2000) e sobre a Revolução Tupac Amaru, ver Calvimontes 
(2017). 

8 Apesar de apagados enquanto eventos de emancipação e projeto civilizatório, tais marcos circularam 
e produziram efeitos no mundo afrodiaspórico como processos de resistência, persistência e existência. 
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3.2. Colonialidade do Saber e produção de conhecimento jurídico 

 

 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos (2007), o conhecimento e o Direito 

figuram como as manifestações mais recorrentes do pensamento abissal. Para o 

autor, a abissalidade é uma característica do pensamento moderno ocidental que 

estrutura um sistema de distinções da realidade social em dois universos ou 

dimensões, divididos pela linha.  

Esse tipo de pensar extirpa qualquer possibilidade de copresença entre os 

conteúdos dos dois lados da linha (desse lado da linha e do outro lado da linha). A 

linha demarca uma cartografia das existências e inexistências sociais, as 

significâncias e insignificâncias, a visibilidade e a invisibilidade. A copresença é 

radicalmente negada à medida que apenas um dos lados figura como polo de 

enunciação.9  

Para o autor, o conhecimento e o Direito são linhas abissais, interdependentes, 

das mais potentes do mundo moderno. No campo do saber o conhecimento moderno 

avoca para si o monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso. Estipula-

se um sistema de validade no qual o conhecimento científico (baseado em uma 

estrutura de poder europeizante, acordante com a suposta sequência ideológica da 

episteme moderna) impõe-se como válido em detrimento da invalidez apriorística das 

demais formas de conhecer que não se submetem à cartilha científica de produção 

de verdades. 

                                                           
De acordo com Bernardino-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel (2018, p.17) “da luta contra o 
apartheid na África do Sul no final do século passado sobre ativistas e intelectuais negros, assim como 
da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960 e da Revolução Haitiana no começo do 
século XIX, apenas para falar esparsamente da força de alguns eventos que circularam o mundo 
afrodiaspórico”. 

9 “Por trás do “(eu) penso” podemos ler que “outros não pensam” ou não pensam adequadamente para 
produzir juízos científicos. Consequentemente, inicia-se, com Descartes, de maneira límpida e 
transparente, uma divisão entre aqueles que se autointitulam capazes de produzir conhecimento válido 
e universalizável e aqueles incapazes de produzi-lo. Todavia, o estabelecimento do maniqueísmo não 
para por aí. O “Penso, logo existo” não esconde somente que os “outros não pensam”, mas que os 
“outros não existem” ou não têm suficiente resistência ontológica” (BERNARDINO-COSTA; 
MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2018, p.12). 
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Há um ponto que passa ao largo da análise de Boaventura que merece 

problematização. O autor descreve a diferenciação estabelecida “desse lado da linha” 

entre Ciência, Filosofia e Teologia e contrapõe com os sistemas de conhecimentos do 

outro lado da linha, qual seja, o popular, indígena, camponês, plebeu. As 

diferenciações estabelecidas socialmente hierarquizam os modos de fazer, 

transacionar e circular saberes relevantes. 

Nesse sentido, a Metrópole produz conhecimento científico, faz História, filosofa 

e cria as premissas modernas da sacralidade e deidade. No nosso lado da linha, caso 

o leitor também seja latino-americano, resta apenas o domínio da opinião, crença, 

intuição, idolatria, lógicas míticas e subjetivas.  

Não há apenas relação entre Ciência-Filosofia-Teologia vs. Misticismo Colonial. 

Há outro tipo de relação que reproduz a abissalidade: a ciência-metropolitana vs. 

ciência-colonial, a teosófica do Norte vs. Sul, a linha de pensamento nortista vs. as 

epistemes subalternas.  

 Mas o autor esquece que a própria noção de cientificidade, filosofia e 

pensamento teológico produzida desse lado também é obliterada e reputada como 

menor. Veja, por exemplo, a lista de cânones das Ciências Sociais como Grosfoguel 

(2016) salienta.  

A Ciência “colonial” – produzida no lugar-tempo subalterno e por sujeitos 

subalternizados – desaparece do universo de considerabilidade como conhecimento 

relevante ou comensurável por se tratar de um tipo de ciência feito de forma local e 

não como abstrato universal. Haveria uma rota unidirecional intransponível: o 

conhecimento científico metropolitano imposto como modo de fazer ciência de cima 

para baixo. 

Geralmente só se dá valor à ciência aqui produzida quando se realiza um fluxo 

de intercâmbio entre pesquisadores eua-europeus com os pesquisadores desse lado. 

Em sentido semelhante ocorre com a Filosofia e Teologia. Só se filosofa em alemão, 

e não em quéchua, tupi etc.10 As cosmologias não se encaixam no modal hegemônico 

e são tidos detrimentosamente como seitas. 

É nesse contexto que concordamos com Grosfoguel (2016) quando estabelece 

a crítica à universidade ocidentalizada. Estabelece-se um racismo epistêmico à 

                                                           
10 Nesse sentido, saliento a produção filosófica andina (ESTERMANN, 2006; GUTIERREZ, 
2015ª;2015b; MORA PENROZ, 2001). 
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medida que somos reputados como seres menos aptos a conhecer e a produzir 

racionalidade. 

É justamente nessas premissas que se assenta o segundo eixo de manifestação 

da Matriz Colonial. Refere-se ao mito de construção de uma única racionalidade válida 

e com aspirações universalizantes: o modo de observar, conhecer, quantificar, medir 

tipicamente inscritos no modelo eurocentrado. São descartadas as demais formas de 

produzir e fazer circular saberes em sociedade, uma vez que apenas o conhecimento 

científico é chancelado pela Modernidade.  

O “penso, logo existo” nega as condições de pensamento do outro e, por via de 

consequência, as condições materiais e simbólicas para a existência do outro como 

não-violência. (MALDONADO-TORRES, 2007; BERNARDINO-COSTA, 2018).  

A partir da elaboração cartesiana, fica clara a ligação entre o conhecimento e a 

existência. Em outras palavras, o privilégio do conhecimento de uns teria como 

corolário a negação do conhecimento de outros, da mesma forma que a afirmação da 

existência de uns tem como lado oculto a negação do direito à vida de outros: “a 

desqualificação epistêmica se converte em instrumento privilegiado da negação 

ontológica” (MALDONADO-TORRES, 2007, p.145). 

A Razão Colonial (MALDONADO-TORRES, 2007) subjacente à Colonialidade 

do Saber reproduz-se no sistema educacional básico e universitário. O marco 

intelectual-científico-acadêmico europeu é veiculado como base fundante do saber 

formal. O campo do saber apresenta-se como instrumental de dominação. 

O reconhecimento do conhecimento estruturalmente colonizado põe em questão 

se o aparatus metodológico fora em algum momento histórico liberto das estacas que 

marcam o modal Moderno de produção e legitimação da centralização do 

conhecimento como fagia de saberes plurais (GORDON, 2017). 

O conhecimento científico, no empreendimento Modernidade, passou a ser 

imposto como única episteme válida, inobstante as pluralidades epistêmicas. A única 

forma validável de produção de verdades sobre a condição humana e o controle da 

natureza (WALSH, CATHERINE E.; SCHIWY; CASTRO-GÓMEZ, 2002, p. 11). As 

demais epistemes são consideradas pré-científicas. A produção de conhecimentos 

por comunidades não inscritas no interior da cultura moderna seria considerada a pré-

história da ciência, os saberes rudimentares não lapidados pela Doxa Euro-Eua-

Ocidental. 
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No domínio Direito, a Colonialidade do Saber manifesta-se claramente nos 

centros majoritários de produção de teorias e construção de entendimentos das cortes 

e a negação de juridicidade de modus de conhecer que não inscritos no modelo 

tradicional do Direito.  

Apesar do domínio do não-direito-oficial possuir princípios organizadores além 

do binário legalidade-ilegalidade e que são normatizáveis como condutores e 

organizadores da convivência, o binário jurídico legal/ilegal ainda figura como Doxa 

universal de manifestação oficial do jurídico. 

A racionalidade jurídica se manifesta na pena de alguns poucos doutrinadores e 

espaços de teorização/compreensão das manifestações jurídicas, no sentido criticado 

por Ramon Grosfoguel (2016, p.26-27) quando expõe os cânones das Ciências 

Sociais e denuncia as bases epistêmicas do mundo que se alicerçam em cânones dos 

homens de apenas cinco países. 

 

a. Como é possível que o cânone do pensamento em todas as 
disciplinas das Ciências Sociais e Humanidades nas 
universidades ocidentalizadas se baseie no conhecimento 
produzido por uns poucos homens de cinco países da Europa 
Ocidental (Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos)?  
 

b. Como foi possível que os homens desses cinco países 
alcançassem tal privilégio epistêmico a ponto de que hoje em dia 
se considere o seu conhecimento superior ao do resto do mundo? 
 

c. Como conseguiram monopolizar a autoridade do conhecimento 
do mundo?  
 

d. Por que o que hoje conhecemos como teoria social, histórica, 
filosófica, econômica ou crítica se baseia na experiência sócio-
histórica e na visão de mundo de homens destes cinco países? 
 

e. Como é que no século XXI, com tanta diversidade epistêmica 
existente no mundo, estamos ancorados em estruturas 
epistêmicas tão provincianas camufladas de universais? 
 

f. Quando se ingressa em qualquer departamento de Ciências 
Sociais ou Humanidades, o cânone do pensamento a ser 
ensinado é fundamentalmente encontrado numa teoria produzida 
por homens dos cinco países da Europa Ocidental citados 
anteriormente. 
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Edgardo Lander (2005) afirma, então, a necessidade de desuniversalização das 

formas de saber coloniais como condição operativa de transformação democrática 

radical em nossa sociedade latino-americana. 

Aníbal Quijano (2000) afirma que foi formado um modo de conhecer que se 

prestou às necessidades cognitivas do capitalismo: medição, quantificação, controle 

dos elementos naturais e respectiva exploração como ativo de produção. Denominado 

de Racional, foi imposto como único molde possível de produzir formas de conhecer, 

única racionalidade legítima e bastião da Modernidade.  

Vale notar, como salienta Quijano (2000), que esse modus eurocentrado não é 

uma perspectiva cognitiva exclusiva do europeu, também se verifica entre o conjunto 

daqueles que foram formados sob a batuta dos cânones da pedagogia colonial. Desta 

forma, é digno de nota a tradição jurídica brasileira. A elite colonial e intelectual na 

América Latina se conformou sob os preceitos modernos.  

O espectro pedagógico deste padrão de poder é naturalizado como universal. 

Ignora-se que os processos de ensino-aprendizagem e a relação entre sujeito 

cognoscente e objeto cognoscível são estabelecidos sob um discurso ou narrativa 

provincial, local, paroquial e aposto como o único modal disponível pela humanidade 

para produzir e intercambiar conhecimentos ou saberes. 

Estar fora deste padrão epistemológico é estar abaixo da linha da barbárie ou 

inumanidades. É ser igualado à condição de animalidade (em sentido demeritório, 

exploratório e excludente). Não se pode produzir conhecimento, possuir racionalidade, 

metódica.   

 

 

3.3. Colonialidade do Ser e a construção jurídica de sujeito/pessoa 

 

 

O filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres esboçou a categoria de 

análise Colonialidade do Ser para referir-se à negação do outro, à negativa de 

humanidade do outro colonizado. Haveria uma diferenciação ontológica intra-

humanidade, uma forma de estar no mundo que destaca e marca a ferro certos corpos 

para reputá-los à condição social e jurídica de não-ser. 
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A Colonialidade do Ser se manifesta através do ocultamento do outro, da 

negação de alteridade, da desimportância dos sujeitos subalternizados e da 

inferiorização radical que promove “não-existências” humanas.  

Povos e comunidades não pertencentes ao mundo ocidentalizante são 

reputados como bárbaros, incivilizados. Consiste na imposição de uma subjetividade 

padrão e do conceito cristão-europeu de sujeito, apagando as demais subjetividades 

existentes na fábrica social. Daí as noções de assimilação e passabilidade são 

reflexos diretos da imposição de acoplamento dos sujeitos a esse molde civilizatório. 

É forjada uma concepção de humanidade segundo a qual a população do mundo 

diferiria em inferior e superior, irracional e racional, primitiva e civilizada, tradicional e 

moderna (QUIJANO, 2000, p.344, tradução nossa). 

Ao sujeito moderno, essa instituição enunciadora e experienciadora do Ego 

cogito, cria-se um horizonte único e homogeneizador de existência. Através dessa 

lógica há um manejo das variáveis biológicas e adestramento das corporeidades para 

criar condições de existências em que os sujeitos se reconheçam enquanto tais a 

partir de um sentido de Ser universal. 

A Colonialidade do Ser opera efeitos em sentido duplo, negação do Ser e 

produção do Ser. Molda-se um padrão de sujeito apriorístico, estável, permanente e 

universal fundado na divisão sexual e racial. Imputa-se uma identidade racial, colonial, 

derrogatória, inumanizadora no sentido quijaniano. De acordo com Preciado (2014), o 

humanismo criou um corpo para chamar de humano: um corpo soberano, branco, 

heterossexual, saudável, seminal. 

Certos corpos são submetidos à exclusão da História e tem suas memórias 

submetidas ao processo de esquecimento.  Os sujeitos não-ocidentais foram e ainda 

são representados como sem Fé, Lei ou Rei, o que os coloca em condição de 

diferença, aposta ao corpo como condição de ausência, de falta: um sujeito menor. 

Essa condição de ausência tem um papel fundamental para legitimar a narrativa de 

não-identidade. Trata-se de uma caracterização etnocêntrica baseada nos 

fundamentos internos do discurso moderno. As imagens dos corpos não identificados 

nos parâmetros eurocentrados são reputadas como negativas, corporeidades 

animalizadas e inferiorizadas ao ponto epistêmico da não existência. 

A polarização da discussão sobre a condição jurídica dos indígenas encampadas 

à época pelas figuras de Sepúlveda e Bartolomeu de Las Casas demostra como a 
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inscrição ou não de certos corpos no estatuto moderno de Sujeito foi funcionalizável 

ao empreendimento Colonial e o desenvolvimento do capitalismo. 

 

Sepúlveda concebeu que o colonizado deve ser dizimado e sacrificado 
por seus próprios males, por ser inumano e representar o mal, tem de 
ser extirpado. Em oposição, Las Casas professou crítica ao método de 
Encomienda (submissão dos indígenas a ordem religiosa através da 
escravidão para salvação de suas almas), pois reconheceu a 
importância da catequização, de submissão aos ideais europeus e 
cristãos sem a violência que segundo ele iria extirpar a possibilidade 
de humano dos indígenas (ROMAGUERA, TEIXEIRA & BRAGATO, 
2014, p. 19). 

 

A discussão sobre o estatuto do indígena, após a invasão das Américas, também 

é uma discussão ética e jurídica que evidencia a racialização categorial da espécie 

humana e projeta no imaginário jurídico uma representação do índio como silvícola 

incivilizado, paciente moral e relativamente incapaz, que reverbera 

contemporaneamente. 

Com não produtores de História, processos ditos civilizatórios e racionalidades 

validáveis, tornam-se esquecíveis a ponto radical de apagamento de suas 

manifestações materiais, relações, tessituras nas tramas do social, marcas das 

existências e resistências, no sentido proposto por Silva & Lage (2017, p.8) quando 

expõem as Histórias negadas e memórias esquecidas das heroínas de Tejucupapo: 

 

A ausência dos registros de suas lutas, suas conquistas, enfim, seus 
feitos, em nome de uma matriz que historicamente possibilitou apenas 
aos homens, brancos, heterossexuais e nobres lugar privilegiado, não 
só na história, como e principalmente na narrativa do historiador, onde 
o lugar de herói, de patriota, se firma no gênero masculino.  

 

Ainda no contexto da compreensão, acima demostrada, sobre a relação entre 

ser mulher e colonialidade, Francesca Gargallo (2007, p.8) evidencia a violência 

incutida na invasão das Américas que redundou na negação e reconhecimento das 

identidades plurais das mulheres nativas em favor da imposição de um modelo 

ocidental, impositivo e universal, de Ser Mulher. “Quantas condições de ser mulher 

existiram antes da invasão e do massacre europeu? E quantas condições foram 

deixadas para as mulheres após sua incorporação forçada e submissão ao mundo 

ocidental?”  
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A Matriz de Poder Colonial define, impõe e restringe o destino de diversos 

corpos, através do discurso da patologização do Ser. Há um dispositivo de controle 

que afirma como normais e aceitáveis certas identidades sociais em desfavor das 

identidades marginais. Promove-se, assim, uma leitura normativa da dualidade do 

sexo.  

Há corpos normais, sãos, ideais, padrões. O que resta forma o modelo 

colonizador do Ser que é definido como vivência fora da cisgeneridade e, por 

conseguinte, como transtornada, doente e inferior. A normatização das corporalidades 

e imposição jurídica da normalização cistêmica, ou como Viviane Vergueiro (2016) 

afirma ciscolonialidades, produz repercussões atuais ao modelo de normalização dos 

corpos.  

Os chamados Transtornos de Identidade Sexual, no Cadastro Internacional de 

Doenças da Organização Mundial de Saúde, referendam essas sistemáticas de 

desqualificação identitárias não conformadas pela matriz moderno-colonial de 

subjetivação e que reivindica a cisgeneridade como ideal corporal e de identidade de 

gênero. O ideal moderno de Sujeito pulveriza as condições de possibilidade para 

existências materialmente dignas e juridicamente protegidas de pessoas trans, 

travestis e gênero-inconformes. 

O ser humano é uma relação e, nesse sentido, se constrói e se autoconcebe 

relacionalmente. Firma basicamente que somos em relação com outros humanos. 

Amplio essa noção para afirmar que o ser humano também se parametriza pelas 

relações que estabelecem além dos pórticos da humanidade. Em outras palavras, a 

autocompreensão humana é mediada pelas relações estabelecidas com a 

animalidade e demais entidades não humanas.  

Desta forma, se partimos da lógica de que certos fragmentos da humanidade e 

demais entidades naturais são colocados em uma relação de controle, onde o seu 

fluxo distributivo é essencialmente assimétrico, temos uma noção fragmentada e 

hierarquizada da humanidade, e, em consequência, uma inferiorização radical de 

segmentos postos abaixo da linha existencial humana ocidental, da animalidade e 

demais seres vivos.  

 O Direito normatiza e normaliza algumas dessas relações e, nesse sentido, 

também serve de mediador de construções e imposições identitárias relacionalmente 

construídas, posto como um marco referencial correto, eticamente adequado e 

referendado pela legalidade estrita. A construção moderna da noção de Sujeito de 
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Direito é lastreada pela noção de singularização e universalização do Ser Imperial 

Europeu. 

 

 

3.4. Colonialidade da natureza e divisão internacional da natureza 

 

 

Ainda, a colonialidade se manifesta sobre a natureza, mais especificamente nas 

relações que a humanidade encampa, não só sob o ponto de vista da dominação com 

as práticas extrativistas, mas sobretudo com a Divisão Internacional da Natureza 

(LANDER, 2014), que nega “os modelos da natureza baseados no lugar, assim como 

as práticas e racionalidades culturais, ecológicas e econômicas que as acompanham” 

(ESCOBAR, 2005, p.69).  

Estabelece-se uma divisão binária entre Natureza-Sociedade que proporciona, 

inclusive, o destacamento do humano da primeira e consequente processo de 

dominação e exploração alicerçado pela narrativa salvacionista, heroica e civilizatória 

da racionalidade Moderna.  

O imperativo técnico-científico segundo o qual tudo que é cientificamente ou 

tecnicamente possível deve ser feito, implica uma noção colonial de controle e 

extração de recursos naturais em favor da sociedade de hiperconsumo. O próprio 

tratamento do ambiente como sinonímia de recurso oferta um alicerce à narrativa do 

Sujeito Imperial que controla, maneja e transforma a natureza, da urbe que se 

distancia do espaço material natural. O mito civilizatório também se metamorfoseia 

para transformar natureza bruta em matéria refinada e consumida pela humanidade. 

Ressaltamos, novamente, que há um enovelamento dinâmico desses quatro 

eixos da Matriz Colonial que se manifestam de forma estruturante da colonialidade. O 

auto justificado Sujeito Imperial adjudica o direito de produzir uma racionalidade de 

exploração, uma ecopolítica de uso desenfreado dos elementos conformadores do 

ambiente. 

A Divisão Internacional da Natureza (LANDER, 2014, p.2) impôs aos continentes 

latino-americanos, africano e asiático o papel de fornecedores de matéria-prima 

básica para o desenvolvimento da Modernidade eurocentrada. Ao falar de matéria-
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prima básica, inserimos os seres humanos e não humanos reificados e postos em 

condição de escravatura e outras formas de exploração do trabalho. 

Fernando Coronil (2000) evidencia o papel desempenhado pela natureza na 

produção de riqueza no Sistema-Mundo. A divisão internacional do trabalho poderia 

ser vista de forma entrelaçada com uma divisão internacional de Nações e da 

Natureza. Intenta-se moldar uma forma de olhar e analisar o desenvolvimento levando 

em conta todos os agentes imbricados nas relações capitalistas. 

Essa mudança de perspectiva permite apreciar mais detidamente o papel da 

natureza (neo)colonial no trabalho de formação transcultural de modernidades 

metropolitanas e subalternas. Nesse sentido, Mignolo (2014) afirma que o discurso 

constitutivo da Modernidade separava o Ser humano da Natureza e a Cultura da 

Natureza, fazendo-nos esquecer que somos elementos constitutivos da natureza. 

Portanto, a tendência hoje seria naturalizar em vez de modernizar. 

De acordo com Grosfoguel, o dualismo cartesiano entre humanos e natureza é 

a cosmovisão ocidentalocêntrica da modernidade constitutiva das tecnologias do 

capitalismo histórico, que tem sido destrutora da vida em escala planetária (2016a).  

 

Se o capitalismo histórico é destrutivo da vida, não é somente por um 
afã de acumulação do capital e uma lógica da ganância, mas também 
pela própria cosmovisão dualista que concebe o que classifica como 
“natureza” como formas de vida inferiores, coisificada como “objeto”, 
que pode ser destruída sem consequência para a vida. 
(GROSFOGUEL, 2018, p.62) 

 

Há um papel da natureza para o projeto civilizatório da Modernidade, por um 

lado, como reserva de recurso ou matéria-prima à disposição do capitalismo e, por 

outro, cumpre a função de exterior constitutivo do marco civilizatório que é o espaço-

tempo euro-americano. 

Do ponto de vista jurídico, a Colonialidade da Natureza referenda uma tipologia 

de relações de distanciamento e de representação do ambiente como espaço passivo, 

estável e não atuante na coconstituição da realidade social. O ambiente é um palco 

das interações humanas e mediações do social. O ambiente não é produtor de 

sentido, é um bloco homogêneo de elementos integralmente funcionalizáveis. 

Como consequência, os marcos regulatórios de proteção ambiental estão 

assentados no interesse humano de gerir a natureza como recurso sustentável à 

própria ótica produtivista humana. A natureza encontra proteção jurídica na medida 
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do interesse econômico-funcional. A colonialidade projeta estruturas de gestão de 

risco que atenuam a precaução em favor da maximização da exploração do sistema 

biogeofísico. O dano ambiental passa a ter tratamento juridicamente relevante no pós-

desastre, como consequência colateral e inevitável do empreendimento 

desenvolvimentista.   

 

 

3.5. Decolonialidade jurídica e giro decolonial 

 

 

A decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos 

materiais, epistêmicos e simbólicos. A colonialidade é uma lógica que está embutida 

na Modernidade, e decolonialidade é uma rota que busca alcançar não uma diferente 

Modernidade, mas algo além da Modernidade (MALDONADO-TORRES, 2018).  

Enrique Dussel propõe a Transmodernidade para superar a lógica operativa da 

Modernidade. Compreende-a como “os aspectos que se situam além (e, 

cronologicamente, ‘anteriores’) das estruturas valorizadas pela cultura euro-

americana moderna... e foram se movendo em direção a uma utopia pluriversal” 

(2016, p.63). 

Segundo Edgardo Lander (2001), os processos de Decolonização requerem um 

duplo movimento, a crítica às bases epistemológicas hegemônicas e a proposição de 

alternativas, prioritariamente desde o espaço de subalternidade. Não se trata de uma 

mudança interior do mundo que se conhece, mas a proposição de mundos 

alternativos.  

Por Giro Decolonial compreendemos um conjunto não-homogêneo de 

pensamentos, sentimentos e práticas políticas que fazem uso da categoria 

colonialidade como filtro do mundo, como lente de compreensão dos fenômenos da 

vida. De acordo com Lima e Kosop (2019, p.8), o giro decolonial implicaria, no contexto 

jurídico, pensar a partir das particularidades dos saberes locais que proponham uma 

disruptividade com as heranças coloniais, “significa localizar os pontos iniciais do 

conhecimento latino-americano que abram espaços para questionamentos 

epistemológicos”.  
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É um espaço de enunciação, de crítica ao modal hegemônico universal de 

compreensão e atuação do e no mundo, de recusa à lógica mono e uni que se instaura 

no Sistema-Mundo. É um manancial teórico-prático que possui tensões e contradições 

em suas formulações, como toda chave analítica de compreensão da realidade social, 

mas que centraliza e problematiza as distintas manifestações da colonialidade: o 

elemento aglutinador dessa rede de sentipensamentos e sentipensadores. 

 

 

FIGURA 3 – Analítica da Decolonialidade: algumas dimensões básicas 

 

Fonte: MALDONADO-TORRES, 2018 
 

 

O poder e as diferenciações sociais estacadas pela narrativa da Modernidade se 

valem, fundamentalmente, da ordem jurídica para sua legitimação e a nutrem a partir 

da legitimação conferida pelo instrumental jurídico-institucional. Vale ressaltar que a 

compreensão da instrumentalidade do Direito para a realização do projeto civilizatório 

Moderno passa ao largo das discussões de alguns autores decoloniais. Acreditamos 

que a ligação do Direito com a colonialidade como corolário da Modernidade é um 

fenômeno estrutural para referendar os marcadores sociais das diferenças como 

princípios organizativos do Estado. 
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A instrumentalidade do Estado (criado pelo Direito) e do Direito (autocriado) 

serve a um projeto civilizatório. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789) corporifica uma linha de diferenciação baseada em um referente da 

Colonialidade do Poder ao afirmar em seu Art. 16.º que “a sociedade em que não 

esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes 

não tem Constituição”.  

As linhas ontológicas de diferenciação também são moldadas pelo Direito. Quem 

tem Constituição é qualificável como Estado Moderno. Quem é Democrático é Estado 

Moderno. Quem tem tripartição dos poderes é Estado Moderno. Quem altera sua 

constituição de uma forma mais dificultosa é Estado Moderno. Quem é moderno goza 

do estatuto de distinguibilidade atribuído aos fruidores de direitos humanos. Aquele 

agrupamento não inscrito neste modal são os condenados da terra (FANON, 2006). 

A lógica de autorreplicação do sistema jurídico emana da Colonialidade do Saber 

e do Poder. O Direito, nesse sentido, é solipsista, se autodefine e apenas se abre aos 

demais sistemas na medida de suas conveniências, traduzindo o ambiente diante das 

suas metáforas binárias. 

A colonialidade manifesta-se no âmbito jurídico de forma marcante na Jurisdição 

Constitucional. Os ministros recorrem com frequência ao artifício retórico de 

categorização hierárquica das ordens jurídicas para legitimar e fundamentar seus 

votos. Aludem, com constância, ao Direito das nações civilizadas e cultas. Não faltam 

referências a legislações, cartas constitucionais, jurisprudências e teorias doutrinárias 

de outros países, talvez ainda sob o influxo da cultura jurídica historicamente 

estabelecida no Estado brasileiro.  

Algumas características do jurídico se impõem como narrativas incontornáveis 

do eixo civilizacional Euro-americano: a Constituição singularizada, evidenciadora de 

uma racionalidade jurídico-política única; o Estado como manancial monológico do 

jurídico; as rotas pré-ordenadas de fabricação e nascimento do jurídico – uma tipologia 

específica de fazimento de documentos instituintes e atributivos do Estado, a 

Constituição Moderna etc.  

Diante do exposto é que reivindicamos a Decolonização como um projeto 

necessário ao imaginário jurídico, ao mundo jurídico, à retórica jurídica, às tensões, 

mediações, relações e conflitos camuflados de pacificação social com justiça. 

A Decolonização do Direito implica em introduzir na discussão política universos 

jurídicos e políticos excluídos e classificados como inferiores, primitivos, locais, 
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residuais ou improdutivos. O Direito Moderno ignorou ter um lugar de enunciação e 

reivindicou universalidade e poder para definir o futuro global. No campo jurídico, é ao 

Direito do Estado ou Internacional que cabe o poder de determinar o legal e o ilegal. 

Legal e ilegal perante a lei são as únicas formas relevantes de existência (ARAÚJO, 

2016).  

O Direito Moderno, seja na forma do Estado de direito ou na concepção de 

direitos humanos, não deve propriamente ser excluído, mas deve ser “provincializado” 

e “desparoquializado” (ARAÚJO, 2016).  

A Colonialidade do Direito também projeta um espectro de controle e reificação 

a sujeitos não humanos, nomeadamente animais, objeto de reflexão do capítulo 

seguinte. 
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Capítulo 4  

Animalidade, Direito Animal e Colonialidade 

 
 

 

Ao discorrer sobre a teoria feminista em uma perspectiva decolonial, Maria 

Lugones (2014) afirma que a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano 

é um marcador analítico fundamental para a Modernidade Colonial. Esse aparato 

cognitivo fora, inclusive, imposto sobre os colonizados nas Américas em favor do 

homem ocidental, para animalizar os indivíduos tidos como sem Fé, Rei e Lei.  

Já Paul Preciado (2014) é contundente ao afirmar que as principais máquinas da 

Revolução Industrial não foram as máquinas à vapor, mas o humano escravizado, a 

trabalhadora do sexo e da reprodução e os animais além do humano, ou seja, as 

primeiras máquinas da Revolução Industrial foram máquinas vivas. 

 

O Renascimento, o Iluminismo, o milagre da revolução industrial 
repousam, portanto, sobre a redução de escravos e mulheres à 
condição de animais e sobre a redução dos três (escravos, mulheres 
e animais) à condição de máquinas (re-)produtivas. Se o animal foi um 
dia concebido e tratado como máquina, a máquina se torna pouco a 
pouco um tecnoanimal vivo entre os animais tecnovivos. A máquina e 
o animal (migrantes, corpos farmacopornográficos, filhos da ovelha 
Dolly, cérebros eletrodigitais) se constituem como novos sujeitos 
políticos do animalismo por vir. A máquina e o animal são nossos 
homônimos quânticos (PRECIADO, 2014).  

 

Em sentido semelhante, Haraway discute a demarcação dos limites da natureza 

humana como um processo de negociação permanente das fronteiras entre o humano 

e o animal, corpo e máquina, órgão e plástico (1991). Para legitimar os usos e 

exploração dos corpos de outros animais, inicialmente, foi necessário criar uma 

narrativa clara que impunha uma diferenciação intransponível entre humanidade e 

animalidade. Essa narrativa passou, primeiramente, pela desanimalização humana, 

ou seja, sua retirada da condição animal.  

O humano passou a ser afirmado no mundo próprio da cultura e da 

racionalidade, apresentadas como seus atributos exclusivos. Ato contínuo impôs-se a 

condição de ausência dos demais seres, uma desqualificação estatutária, em outros 

termos, afirmou-se uma animalização detrimentosa, algo menos que humano. 
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Os sistemas normativos forjados na Modernidade-Colonial propuseram ou 

reforçaram essa narrativa de seccionamento do humano frente aos demais seres, a 

despeito da importância das presenças e ausências dos animais e outras entidades 

nos mundos humanos, na moldagem e (re)configuralção da estrutura social e da 

construção identitária e de subjetividade humana. 

 

 

4.1. A reificação jurídica dos Animais 

 

 

Toda generalização que objetiva descrever categorias analíticas corre o risco da 

imprecisão e, principalmente, da ocultação de vozes dissonantes, produzindo, assim, 

um conhecimento limitado pelos seus próprios pontos de partidas. Essa ponderação 

é necessária uma vez que qualquer digressão histórica para a compreensão da 

construção do Direito Animal, empreendida por não historiadores, pode partir de uma 

lógica superficial da realidade. 

Desta forma, evitaremos visões ou categorizações generalizantes como se 

existisse uma única linearidade histórica homogeneizada em civilizações como a 

grega ou romana. Reconhecemos o pluriverso epistêmico e material dessas 

sociedades, assim como as disputas internas por afirmação de hegemonia. O Direito 

Romano, por exemplo, figura como uma ampla rotulagem de uma realidade jurídica 

complexa de cerca de doze séculos. Assim, apresentaremos alguns retalhos de 

realidade jurídica desses povos, sem pretensões de expressar uma realidade 

totalizadora e um estatuto único apriorístico das categorias aqui apresentadas. 

No contexto da inserção categorial dos animais no Direito, existem múltiplas 

manifestações relativas às relações multiespécies nessas sociedades. Algumas 

silenciadas historicamente e outras que restaram hegemônicas e com ressonância 

atual aos sistemas de vida e modos de ser do capitalismo vigente.  

Esse dispositivo cognitivo-político também opera no sentido de expurgar dos 

campos de compreensões as conexões, trocas, fluxos e contrafluxos de realidades 

societais outras que mediaram as percepções hegemonizadas do que é o Direito, o 

Humano e o Animal. Grécia e Roma impõem-se como marcos civilizatórios iniciais, 
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como se não houvesse um antes, e como se não houvesse um durante, mediações 

com outras culturas locais.  

Desta forma, a opção metodológica pelo recorte “Direito Romano” é justificada 

diante da marcada influência na tradição civilista europeia. Com isso, não estamos 

referendando a Colonialidade do Saber, senão explicitando o modal colonial expresso 

nessa tradição que nos foi imposta acriticamente por uma elite interna e externa.  

A ida ao reservatório de aparatos ideológicos da Modernidade eurocentrada 

justifica-se na medida da necessidade de compreensão dos modais prévios a que 

estamos sujeitos enquanto sociedade global. Interessamo-nos pelos modos de 

produção de sentido social e cultivos normativos que lançaram impacto hegemônico 

e recursividade histórica para além das ambiências dessas civilizações. É justamente 

nesse contexto que a atual caracterização jurídica dos animais não humanos é 

tributária da tradição romanística, faz parte da construção do estado da arte do direito 

animal vigente e do discurso que se impõe.  

A tradição civilista é tributária do legado do Direito Romano e seus 

comentadores, assim como da codificação napoleônica. Via de regra, as normativas 

romanas que regularam as relações humanidade-animalidade foram lastreadas pela 

motivação econômica, atribuindo definições, proteção e regulações aos direitos de 

propriedade e as compensações econômicas em função do desrespeito a esses 

direitos (KELCH, 2012, p. 33).   

A consideração dos animais como regidos pelo regime jurídico dos bens remonta 

a própria afirmação de Ulpiano no Corpus Iuris Civilis sobre o sentido último do Direito: 

a regulação do Humano pelo Humano e para o Humano. Afinal de contas, se onde há 

o humano há sociedade e onde há sociedade há Direito, logo, intuimos que onde há 

o humano há o Direito.11  

O que margeia os sentidos mediados pelo antropo não possuiria interesse 

juridicamente relevante a ser tutelado. Ao contrário, estaria submetido ao processo de 

reificação para suprir as demandas humanas, ou seja, onde há o não humano não 

haveria Direito ou, pelo menos, a não titularização de direitos por esses não-sujeitos 

de direitos. No máximo há recurso, instrumento a ser manejado e consumido 

juridicamente.  

                                                           
11 Ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi jus; ergo, ubi homo, ibi jus. 
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O interesse jurídico, nesse sentido, seria o interesse humano. Assim, a inserção 

dos animais no âmbito do Direito se daria na medida do interesse jurídico humano de 

regular os usos dos animais para fins humanos. É uma criação da técnica jurídica 

romana que, por sua vez, integra as duas forças principais que trabalham em uma 

sociedade eminentemente agrícola: escravos e animais, duas peças fundamentais ao 

ativo patrimonial do cidadão romano (GIMÉNEZ-CANDELA, 2017, p.299).  

De acordo com Manorco e Souza (1910, p.41),  

 

com os progressos da agricultura, constituem-se duas categorias de 
escravos: os domésticos, que participam da vida commum da familia 
dos senhores; os ruraes, que passam a maior parte do tempo longe 
dos senhores, empregados nos campos e na guarda dos rebanhos. A 
condição destes ultimos era mais precaria, visto serem assimilados 
aos animaes domésticos, que ainda não se utilizavam como forças 
mecânicas, sendo todos os trabalhos executados pelas mulheres e 
pelos escravos, que encontramos frequentemente atrellados á 
charrua. 

 

As normativas romanas giravam em torno do valor econômico-funcional 

atribuível principalmente ao gado – uma vez que inicialmente fora utilizado como 

moeda de troca (MANORCO E SOUZA, 1910) –, no sentido de resguardar a 

propriedade e a força de trabalho encarnada nos corpos desses sujeitos, além de 

contemplar a responsabilização pelos danos causados pelos animais a terceiros. 

No Direito Romano a Res era compreendida em sentido amplo como tudo aquilo 

que pudesse conferir utilidade ao ser humano, desta forma, sendo objeto do Direito. 

Desde as XII Tábuas, a propriedade romana se apresentava sob a forma individual, 

tanto para os móveis como para os imóveis (MANORCO E SOUZA, 1910, p. 408). 

A Res Mancipi ligava-se às coisas que estavam sob o domínio da família, ou 

seja, a Res era compreendida como essencial à manutenção das bases materiais e 

econômicas de sustentação da Família romana. Desta forma, compreendia-se como 

res mancipi “os predios, casas no terrenos, existentes no solo italico, as servidões 

rurais estabelecidas em beneficio destes predios, os escravos e os animais de carga 

e de tração, fossem ou não empregados nestas funções” (MANORCO E SOUZA, 

1910). 

Os demais bens patrimoniais eram considerados Nec Manicipi. Os jurisconsultos 

clássicos consideram-nos como coisas compreendidas sob a denominação de 

pecúnia, não sendo indispensáveis às necessidades da família. Vale notar que 
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abrangia primitivamente o gado, empregado nas transações a título de valor 

intermediário. A significação desta expressão foi depois ampliada, de modo a 

compreender os frutos e as colheitas, bem como a moeda, que substituiu o gado como 

instrumento de troca. 

Neste contexto, duas seriam as classes de animais, a depender do interesse 

econômico que se tinha sobre eles. Os animais domésticos, de tração e carga eram 

classificados como res mancipi, ou seja, coisa passível de apropriação para fins 

econômicos e socioculturais. Já os animais silvestres eram classificados como res nec 

mancipi, que significa coisa não passível de apropriação. 

As disposições da tradição romana e posteriormente do código napoleônico 

como afirmação e exaltação da autoimagem do Direito Moderno tem um papel 

fundamental no reconhecimento dos animais como inscritos na esfera instrumental-

econômica da futura ordem capitalista. Essa lógica figura como caldo cultural 

intraeuropeu viabilizador da concepção jurídica do sujeito imperial e dos demais 

animais como coisas funcionalizáveis.  

A tradição burguesa/liberal enraizada na construção dos Direitos 

Fundamentais/Humanos nutre os sistemas jurídicos hegemônicos ocidentais que, por 

sua vez, referendam e retroalimentam o projeto de civilização Moderna. Há uma 

demarcada preponderância pela afirmação e proteção do valor patrimonialista 

encarnado nas coisas e sujeitos. A Modernidade é também projeto jurídico e não só 

civilizacional (SANTOS, ARAÚJO & BAUMGARTEN, 2016). 

Por consequência, o que hoje é compreendido como Direitos Fundamentais 

parte de uma intenção de universalizar certos valores jurídico-políticos como 

imanentes, e não contingentes, encobrindo o fato de serem referenciais do modelo de 

sociedade liberal. As mediações, tensões e disputas para afirmação de direitos nos 

últimos séculos geralmente tiveram como sujeito enunciador e receptor o Sujeito 

Humano Imperial específico. 

Nesse sentido, as ideias de Dignidade da Pessoa Humana, Rol de Direitos 

Humanos, Separação de Poderes, Democracia e República foram impostas como 

universais. Representação do afirmado consta no artigo 16 da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão da Revolução Burguesa em França que, expressamente, 

afirma que toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem 

determina a separação dos poderes, não tem Constituição.  
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Vale salientar que, atualmente, diante de questões transconstitucionais relativas 

aos animais não humanos, cabe o questionamento sobre quais são as condições de 

possibilidade de diálogo não colonizante entre os sistemas constitucionais distintos. 

Como as ordens jurídicas nacionais irão tratar de forma não hegemônica questões 

relativas ao Direito Animal, tais como tráfico internacional de animais e titularização 

de direito por grandes primatas? 

Estabelece-se aprioristicamente um mandamento universalizante, globalizante 

que homogeneíza as realidades políticas. Parte de um truísmo simplista e não 

verificável na dialética da realidade social. Criou-se, assim, distopias constitucionais 

latino-americanas que agudizaram as tensões sociais e incrementaram os níveis de 

miserabilidade em prol do enriquecimento de uma elite colonial parasitária.  

 Do ponto de vista das existências além das humanas é estabelecida a 

demarcação de um projeto civilizador e jurídico com base na ideia de espécie e raça 

para afirmar a singularização humana e uma tipologia dominante de humanidade 

branqueada. Nesse sentido, é cunhada a ideia de direito voltada apenas a animais 

humanos, sendo o ser humano o único apto a ter interesses juridicamente relevantes 

a serem tuteláveis pela Ordem do Direito. Aos demais seres restaria a incapacidade 

jurídica de ter direitos e exercê-los.  

 A inserção dos animais não humanos no quadro de proteção do Direito – ou ao 

menos suas tentativas no plano teórico e prático –, sob um prisma não-antropocêntrico 

e não-reificante, passou por um movimento de questionamentos nos países do Norte 

global a partir de um aporte liberal, marcado pela filosofia política utilitarista. 

 

 

4.2. Desreificação da animalidade e o direito animal hegemônico 

 

 

Compreender o processo no qual foi discutido a questão do status e 

posicionalidade dos animais não humanos nas sociedades ocidentais é o primeiro 

passo para desvelar os entrelaçamentos e encontros multiespecíficos, as rotas 

ontológicas de predicação do outro não humano e compreender como esses discursos 

são manifestações da colonialidade.  
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Peter Singer (2010) – que no debate nortista sobre a Ética e Filosofia Política 

tem figurado como teórico inaugurador da institucionalização e popularização da 

questão animal com o seu livro Libertação Animal, de 1975 – afirma que as atitudes e 

relações ocidentais para com os animais têm raízes em duas grandes tradições: 

Antiguidade Grega e Judaico-Cristã.  

Primeiramente, há de se ter em mente que a religiosidade é parte integrante dos 

modos de vida. A religião enquanto subsistema social constrói e modela os hábitos 

sociais através dos instrumentos de fé. Os livros sagrados estabelecem protótipos de 

moralidade situados historicamente, que servem de baliza para o presente e para o 

futuro. Desta forma, as religiões e seus discursos possuem capacidade até mesmo de 

modelar o pensamento secularizado (laico).  

A título exemplificativo, pode-se afirmar que as discussões acerca da alma e sua 

correlação com o divino influenciaram instituições, conceitos e modos de vida. Assim, 

historicamente “negar que os animais possuem alma, como já se afirmou para 

mulheres, negros, índios, é pressuposto ou estratégia de dominação” (OLIVEIRA, 

2011, p.166).  

Desta feita, ao incluir a discussão da religiosidade no âmbito da Teoria dos 

Direitos dos Animais não se trata de buscar na religiosidade o substrato de 

fundamentação do Direito, mas os pontos de influência e tensão deste subsistema 

social com aqueloutro. Nesse sentido, há uma relativa despreocupação com a 

Verdade em termos divinos e uma preocupação com as representações sociais, como 

tais modelos discursivos repercutem nas imagens e ações sociais. Assim, os livros 

espirituais podem ser lidos como documentos históricos e não propriamente como 

livros sagrados. 

Em que pese o reducionismo das tradições Antiguidade Grega e Judaico-Cristã 

a duas realidades histórico-simbólicas homogeneizantes, o objetivo de Singer (2010) 

é destacar estas tradições como elementos conformadores de um modus ou razão 

Ocidental que forja a linhagem de pensamento etnoeurocêntrica. Expõem-na como as 

principais formas ideológicas que tramam a maneira de pensar os animais da maior 

parte das sociedades ocidentalizadas. 

Porém, antes de adentrar nas disposições dessas tradições, cabe esboçar a 

crítica decolonial referente à naturalização de uma realidade anistórica, como se 

essas comunidades fossem um a priori universal do processo civilizacional, como se 
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não tivessem um antes histórico que as mediou e influenciou, tampouco um sistema, 

fluxos e trocas entre e com outras sociedades em seus respectivos espaços-tempos. 

Aqui já afiançamos algumas críticas ao modelo hegemônico de compreensão 

das relações humanos-demais animais e de construção de um projeto de Direito 

Animal universalizante. Nesse sentido, Carvalho (2018, p.85) afirma que  

 

Aceitamos como verdadeira e definitiva, mas também reproduzimos 
para nossa juventude a narrativa, historicamente falsa, da criação de 
uma civilização grega autônoma, sem influencia islâmica, seguida de 
um Renascimento puramente europeu que conduziu à civilização 
ocidental moderna, autocelebrada como o ponto mais alto jamais 
alcançado pelas ciências, artes e as humanidades em nenhum outro 
lugar do mundo e em nenhum outro momento da história.  

 

Essa talvez seja a primeira das críticas cabidas ao projeto de Direito e Ética 

Animal hegemonicamente vigente. Tratam a histórica de forma anistórica, em uma 

linha unidirecional e incontornável rumo à depuração civilizacional encampada nesses 

saltos epistêmicos abstratos: da Civilização Grega à Tradição Judaico-Cristã, às 

Iluminuras Eurocentradas, às Revoluções de Branquitude Burguesa, ao modelo de 

Estado Democrático de Direito contemporâneo.  

De todo modo, aqui expomos a narrativa oficial desses modelos epistêmicos 

hegemônicos de tratamento do Direito Animal que costumam inaugurar as bases 

teóricas fundamentais do mundo com Aristóteles, como se ele fosse a epigênese do 

pensamento humano, como que um apanhado enciclopédico da materialidade do 

mundo e das reflexões e inflexões sobre esse mundo dado a conhecer. Essa 

justificativa se dá na medida da influência desta ordem de pensamentos que confluem 

para a formatação da Universidade Ocidentalizada e o Direito Animal Nortista. 

O filósofo Aristóteles defendia que os animais existiam para servir os interesses 

dos seres humanos e que, ainda que os humanos fossem também animais (racionais), 

a partilha de uma natureza animal comum não seria suficiente para justificar que a 

ambos seja dada igual consideração (SINGER, 2010).  

 

As plantas existem para os animais como os animais para o homem. 
Dos animais, os que podem ser domesticados destinam-se ao uso 
diário e à alimentação do homem, e dentre os selvagens, a maior parte 
pelo menos, senão todos, lhes fornece alimentos e outros recursos, 
como vestuários e uma porção de objetos de utilidade; e, pois, se a 
natureza nada faz em vão e sem um objetivo, é claro que ela deve ter 
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feito para o benefício da espécie humana (ARISTÓTELES, 2010, 
p.19). 

 

Para ele, a natureza seria essencialmente uma escala hierárquica na qual as 

capacidades vitais iriam se complexificando na medida da passagem dos níveis e dos 

acréscimos qualitativos que diferenciam a natureza das plantas, animais e humanos.  

Em um primeiro estrato estariam os seres vivos dotados da faculdade de nutrição. 

Seguidamente, os seres que possuem sensação e, por fim, no ápice da escala estaria 

o ser humano, único ser natural apto a produzir raciocínio e pensamento. A 

humanidade em Aristóteles é logocêntrica (ZANUZZI, 2016).  

De acordo com Aristóteles (1997, p.3),  

 

o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os 
outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, 
concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir 
com os sons da voz. Estes são apenas a expressão de sensações 
agradáveis ou desagradáveis, de que os outros animais são, como 
nós, capazes. A natureza deu-lhes um órgão limitado a este único 
efeito; nós, porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, 
pelo menos o sentimento obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, 
do justo e do injusto, objetos para a manifestação dos quais nos foi 
principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da palavra é o laço 
de toda sociedade doméstica e civil. 

 

Para Aristóteles, maltratar animais não faria sentido por serem propriedade do 

humano e isso implicaria diretamente em dano ao bem/coisa de alguém e não em 

virtude de eles sofrerem ou serem capazes de experienciar o mundo e sensações 

negativas. Suprimir a violência contra os animais, segundo a ética aristotélica, 

resume-se a ideia de deveres morais indiretos, ou seja, existe um dever moral para 

com o proprietário do animal, visto que este tem o interesse de ter a sua propriedade 

preservada. Contudo, não há um dever moral direto para com os animais (FELIPE, 

2009).  

No que se refere à tradição Judaico-Cristã e à concepção das escrituras da Bíblia 

como documento evidenciador de uma temporalidade geo-histórica, há um parâmetro 

em certa medida legitimador de um sistema de classificação social entre espécies que 

adjudica aos animais a condições de seres passíveis do domínio humano. 

Uma possível chave analítica para compreender as multireferenciadas 

passagens bíblicas que conferem à humanidade a condição de ser dominador refere-
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se a uma permissiva, segundo Francione (2010), para ignorar os interesses dos 

animais em não sofrer.  

Essa permissão estaria exposta no texto bíblico e referendado por um corpo 

teórico majoritário da doutrina cristã, em passagens com o da criação em Gênesis, 

quando a entidade metafísica cria os animais não humanos e o humano com 

capacidade de dominá-los.12  

Outro relato do antigo testamento que evidenciaria essa estratificação entre 

espécies refere-se à passagem da expulsão do paraíso, cujos seres que deram causa 

ao imbróglio com o Divino foram respectiva e conjuntamente Eva e a Serpente.13 

Outras passagens no mesmo sentido são as de Abraão, que sacrificava animais do 

seu rebanho em honra do Senhor14, e a do Dilúvio, na qual a criação de Deus foi quase 

eliminada para punir a maldade do homem15 (SINGER, 2010). Essas passagens 

referendariam o que Oliveira (2011) veio a alcunhar de Especismo Religioso.  

Há outras passagens do Antigo Testamento que apontam para a existência de 

uma possível compaixão em relação aos animais, de forma a ser possível defender 

que a crueldade gratuita é proibida, sendo os seres humanos os responsáveis perante 

Deus pelo cuidado e bem-estar daqueles cujo domínio nos foi atribuído (SINGER, 

2010).  

Nesse sentido, há uma linhagem de pensamento teológico cristão que reivindica 

a consideração dos animais não como dominium, mas como seres importantes para 

o ente metafísico enquanto suas criações e, por via de consequência, importante à 

criação forjada a sua imagem e semelhança.  

Andrew Linzey (2016), por exemplo, critica a tradição tipicamente 

antropocêntrica do cristianismo e cria uma Teologia Animal que leva em conta a 

                                                           
12 “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre 

os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o 
réptil que se move sobre a terra.” (BÍBLIA, Gênesis, 1,26) 

13 “Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que 
dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a 
mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para 
dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 
(BÍBLIA, Gênesis, 3,4-6)”. 

14 “Então levantou Abraão os seus olhos e olhou; e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus 
chifres, num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu 
filho.” (BÍBLIA, Gênesis, 22,13) 

15 “E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao 
animal, até ao réptil, e até à ave dos céus; porque me arrependo de os haver feito.” (BÍBLIA, 
Gênesis, 6,7) 
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importância não instrumental dos animais não humanos. Se, para Linzey, a criação 

tem valor para Deus, então, ela deveria possuir valor para os seres humanos. 

Todavia, o discurso cristão hegemônico projetou impactos estruturantes no 

tratamento destinado ao animal não-humano. As obrigações morais eram voltadas a 

outros humanos que deteriam os animais como propriedade. Desta forma, os animais 

estariam completamente excluídos da comunidade moral, ao passo que possuíam 

status de coisa/bem/propriedade.  

No sentido proposto pelos autores nortistas da Ética Animal, essas duas 

linhagens de pensamento cumpriram um papel fundamental para a formação do que 

Descola (2015) chama de Naturalismo Ocidental, um sistema ontológico que 

estabelece diferenciações entre humanidade e não humanos, com base nas 

descontinuidades dos elementos de interioridade e similitudes das características 

afeitas à fisicalidade. Haveria uma condição de singularidade humana que propiciaria 

a formulação de um sistema social classificatório das espécies, reputando o humano 

como ente referencial de racionalidade e demais seres como destituídos dos 

elementos de distinção.    

Aninha-se à sistemática até então descrita o Humanismo do século XVII, 

marcado pela promoção da ideia do animal como “robôs sem capacidade de pensar 

ou sentir” (FRANCIONE, 2010, p.49) e a demarcação do Sujeito Imperial Moderno, 

aquele projetado como racional por excelência. A ideia cartesiana do animal como 

autômato ganha aqui relevância discursiva. 

René Descarte diferenciou três graus de sensações, três possíveis respostas 

sensoriais para explicar as diferenças entre humanidade e demais animais. O primeiro 

referia-se aos estímulos imediatos aos órgãos corpóreos por um objeto externo. Já o 

segundo grau de sensação seria fruto de uma resposta mental imediata a esses 

estímulos. A terceira sensação indicaria uma formulação de juízo referente às 

respostas dos órgãos corpóreos.   

A resposta mental implicaria em uma tomada de consciência da existência do 

estímulo, uma análise perceptiva. O juízo referente a afecção seria propriamente o 

pensamento puro. Essas duas ordens de sensações seriam exclusivas da espécie 

humana. Aos animais caberia apenas a sensação de primeira ordem. 

A tese de Descartes acerca da impossibilidade de atribuição de 
sensações aos animais é, portanto, bastante clara: o que ele nega aos 
animais é o segundo e o terceiro graus de sensação, isto é, nega a 
consciência da sensação e o juízo que envolve a sensação, o que 
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implica na negação do sofrimento e da expressão deste, mas não nega 
o primeiro grau de sensação, que envolve apenas estímulos e 
movimentos corpóreos e uma possível expressão desses movimentos 
(ROCHA, 2004, p.354). 
 

Os animais não humanos, nesse sentido, estariam sumariamente excluídos do 

Ego Cogito. Todo comportamento dos animais poderia ser explicado sem recorrer ao 

pensamento, a alma. Descartes recorria à alusão do corpo animal como uma máquina 

em funcionamento. Esta analogia era referendada por ambos não possuírem, 

segundo o filósofo, uma estrutura veicular do pensamento: a linguagem. Em oposição, 

possuiriam o movimento meramente natural-mecânico.  

Essa marca indelével do pensamento cartesiano lançou – retroalimentada pelo 

sistema de classificação aristotélico e a figura cristã do humano como dominador da 

natureza – as bases materiais necessárias para a institucionalização jurídica, na 

Modernidade, dos animais como seres reificáveis, adensando a já pungente tradição 

romanística do animal juridicamente considerado como inscrito ne regime de bens.  

A comoditização dos retalhos de animais como alimento, vestimenta e demais 

funcionalizações encontra uma narrativa de legitimação no discurso euro-americano 

sob os aspectos teológicos, racionais e filosóficos, as três matrizes de referência do 

agir moderno-colonial ou do pensamento abissal (SANTOS, 2007).  Guarda-se aqui 

uma relação de uma leitura específica da história e sua relação com o poder 

(GONZÁLEZ & GAITÁN, 2016). 

Há uma artificialização da narrativa histórica em uma linearidade segundo a qual 

pensadores e modelos de ação são forjados a partir de um ponto zero, onde a 

incivilidade é o padrão e o ponto de destino é a autoproclamada visão moderna de 

mundo, onde a racionalidade é pedra de toque para a depuração do pensamento e 

ações. 

Essa crítica ao modelo de narrativa empenhada serve tanto à linhagem criada 

pelos autores nortistas para descreverem um suposto modo exploratório hegemônico 

e universal de relacionamento da humanidade com os demais animais, como para a 

crítica ou tentativa de ruptura com essa sistemática a partir da consideração moral e 

jurídica dos animais. 
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Figura 4 – Analítica da linearidade da Histórica Mundial 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

Como marco intraeuropeu definidor da abertura à crítica à instrumentalização 

dos animais costuma-se referenciar a célebre frase do filósofo utilitarista Jeremy 

Bentham que reivindica a capacidade para sofrer como elemento de encontro que 

assemelharia o humano aos demais animais. Busca um critério de assimilação ao 

invés de um critério de singularização humana. 

 Jeremy Bentham, no final do século XVIII e início do século XIX, argumentava 

que, embora existissem diferenças entre os humanos e os animais, haveria uma 
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importante semelhança: a capacidade de sofrer. O que posteriormente foi definido por 

senciência, estabeleceu-se como critério filosófico-político para justificar a inserção de 

animais não humanos nas esferas de considerabilidade moral e para que os seres 

humanos possuam obrigações diretas para com eles.  

 

Pode vir o dia em que o resto da criação animal adquira aqueles 
direitos que nunca lhes deveriam ter sido tirados, se não fosse por 
tirania. Os franceses já descobriram que a cor preta da pele não 
constitui motivo algum pelo qual um ser humano possa ser entregue, 
sem recuperação, ao capricho do verdugo. Pode chegar o dia em que 
se reconhecerá que o número de pernas, a pele aveludada, ou a 
extremidade do os sacrum constituem razões igualmente insuficientes 
para abandonar um ser sensível à mesma sorte. Que outro fator 
poderia demarcar a linha divisória que distingue os homens dos outros 
animais? Seria a faculdade de raciocinar, ou talvez a de falar? 
Todavia, um cavalo ou um cão adulto é incomparavelmente mais 
racional e mais social e educado que um bebê de um dia, ou de uma 
semana, ou mesmo de um mês. Entretanto, suponhamos que o caso 
fosse outro: mesmo nesta hipótese, que demonstraria com isso? O 
problema não consiste em saber se os animais podem raciocinar; 
tampouco interessa se fala ou não; o verdadeiro problema é esse: 
podem eles sofrer? (BENTHAM, 1979, p.63)  

 

Essa narrativa da filosofia utilitarista de Bentham é forjada e proclamada como 

uma revolução no status do animal na comunidade moral, ao passo que a obrigação 

moral de não infligir sofrimento desnecessário aos animais é devida diretamente a 

eles, posto que seriam seres sencientes.  

Como afirmamos anteriormente, a senciência aqui assume o papel definidor, 

sendo essa a característica e ser levada em consideração. Se um ser sofre, não 

poderia haver justificação moral para invisibilizar esse sofrimento. Assim, seria o limite 

da senciência a única fronteira defensável de preocupação relativamente aos 

interesses dos outros. 

 

A capacidade de sofrer e de sentir alegria é um pré-requisito para se 
ter sequer interesses, uma condição que tem de ser observada antes 
de podermos falar de interesses de um modo significativo. A 
capacidade de sofrimento e alegria é, no entanto, não apenas 
necessária, mas também suficiente para que possamos afirmar que 
um ser tem interesses - a um nível mínimo absoluto, o interesse de 
não sofrer. (SINGER, 2010, p. 12) 
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Utilizada como critério dominante de definição de Direito Animal e 

considerabilidade moral dos animais, parte-se de um critério homogeneizante e 

biologizante das diferenciações e similitudes impostas aos seres, não tomando em 

conta as realidades espaciais, temporais e de poder, fincadas. 

Publicado pela primeira vez em 1789, a obra de Bentham, An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation é contemporânea das revoluções burguesas 

europeias, assim como do imperialismo colonial como geopolítica expansionista e de 

domínio territorial, cultural, econômico, entre espécies humanas e não humanas. 

Esse contexto geopolítico assenta a célebre passagem de Bentham em uma 

materialidade temporal e espacial e, consequentemente, reorienta o seu real impacto 

do modus de operação do Sistema-Mundo. O autor fala a partir um locus demarcado 

e para uma plateia específica. Em certa medida reivindica a universalização desses 

princípios a partir da interioridade da Modernidade Europeia.  

Mais de um século após Bentham trilhar os primeiros passos no sentido de 

reivindicar o reconhecimento dos animais como sujeitos morais, o filósofo utilitarista 

Peter Singer, na segunda metade do século XX, tornou-se expoente no campo da 

ética animal como âmbito da ética prática e da filosofia política. 

A partir da segunda metade do século XX os cânones jus animalistas do Norte 

irão passar a ter uma maior projeção global e um peso simbólico na tentativa de 

formalização do Direito Animal como espaço universal de afirmação, reconhecimento 

e proteção de interesses dos animais como juridicamente relevantes. 

Constrói-se um mesmo tipo de linearidade universalista dos cânones teóricos da 

Ética e do Direito Animal, da mesma forma que há um percurso evolutivo unidirecional 

universalista, supondo padrões de configurações civilizacionais que encobrem 

realidades e riquezas históricas de padrões de poder não conformados no espaço-

tempo ocidentalocêntrico.  

Nesse sentido, a narrativa da construção do Direito Animal e dos aportes teóricos 

e práticos voltados ao questionamento das relações estabelecidas entre humanos e 

demais animais é construída como aquisição evolutiva e civilizacional, incontornável 

e cumulativa. Há um dispositivo de poder que impõe uma incontornabilidade a priori 

desses cânones jus filosóficos para adentrar o debate da causa animal.  

Nesse contexto, os aportes teóricos do Sul global são sumariamente 

invisibilizados. Teóricos que desempenham um papel fulcral para pensar o Direito 

Animal em uma perspectiva crítica, a partir da América Latina, são inferiorizados pela 
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razão colonial. Destacamos a produção acadêmica de Zaffaroni (2010; 2011), Edna 

Cardozo Dias (2000; 2007), Maturana e Varela (1997), Heron Gordilho (2009), Ferreira 

(2014), Rodrigues (2012), Rabenhorst (1997), Silva (2014), Levai (1998), Chalfun 

(2010), Lourenço (2008), Martins (2008), Medeiros (2013), Naconecy (2012), Nogueira 

(2012) e Oliveira (2007). Há pensadores de relevo que teorizaram o Direito Animal a 

partir do Sul e que promoveram repercussões práticas no plano legislativo e judicial 

no contexto latino e mundial. 

 

Figura 5 – Linearidade teórica do Direito animal nortista 

Fonte: elaboração própria, 2019 
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Singer foi responsável por tecer críticas à tradição filosófica que supervalorizava 

o status moral do ser humano. Sob a influência de Richard Ryder (1975), psicólogo 

britânico contemporâneo de Singer, que cunhou primeiramente o termo especismo16 

para denotar esse fenômeno ocidental de diferenciação entre a espécie humana e os 

demais animais, o filósofo australiano Peter Singer é posto como um dos pioneiros do 

movimento de libertação animal.  

A partir disso, o filósofo defendia a expansão da esfera de consideração moral 

humana para que fosse possível incluir os animais na comunidade moral, usando 

como critério o princípio da igual consideração de interesses semelhantes. Definiu-o 

como um princípio moral básico capaz de se aplicar aos membros das outras 

espécies, tais como à espécie humana. Consistiria em conferir o mesmo peso, de 

forma não antropocêntrica, aos interesses semelhantes dos indivíduos que são 

atingidos por nossos atos e deliberações.  

Para o filósofo, a extensão do princípio básico da igualdade de um grupo a outro 

não implica que se deva tratar ambos exatamente da mesma forma ou conceder os 

mesmos direitos aos dois grupos, uma vez que isso dependeria das características e 

especificidades dos seus membros, ou seja, não é requerido um tratamento igual ou 

idêntico, mas, sim, consideração igual. As contribuições de Singer, em especial a 

teorização do princípio da igual consideração de interesses semelhantes, são 

consideradas responsáveis por fornecer bases filosóficas para a discussão sobre o 

status moral dos animais, ética prática e bioética em uma perspectiva universal.  

Os campos do conhecimento destinados a reflexão ético-jurídica do status dos 

animais não humanos podem ser concebidos como uma arena de confluência de 

saberes, encontros e desencontros de múltiplas disciplinas, tais como Etologia, 

Direito, Filosofia, Psicologia Social, Sociologia dos Estudos Animais, Bioética, 

Biodireito, Medicina Veterinária etc. O influxo multidirecional de informações e a suas 

simbioses contribuem para a consolidação de diversos campos de saberes, como o 

Direito Animal. 

Enquanto campo disciplinar que se pretende autônomo (fontes, objetos e 

principiologia) frente aos demais, o Direito Animal possui tensões internas e disputas 

                                                           
16 Por Especismo compreendemos um aporte epistemológico específico que modula a forma como 
estabelecemos relações interespécies. Esta forma de conhecer e se relacionar no mundo baseia-se 
em um estabelecimento de diferenciações detrimentosas, utilizando como arsenal distintivo a categoria 
“espécie”. Sobre uma discussão minudenciada do conceito Especismo, ver HORTA (2010). 
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pela hegemonia semântica, operacional e epistemológica de seu estatuto. Diversas 

correntes moldaram-se ao longo do tempo e, por sua vez, intenta(ra)m modelar as 

bases conceituais do Direito Animal de acordo com suas premissas.  

O conteúdo ecofilosófico ou a ética animalista subjacente ao Direito Animal, 

desta forma, pode variar de acordo com a corrente adotada. Historicamente duas 

correntes genéricas se desenharam no Norte global: o benestarismo e o 

abolicionismo. Ambas possuem como elemento principal o convite a ressignificação 

da relação entre animais humanos e animais não humanos.  

Desta feita, postulam uma ampliação da considerabilidade do animal para além 

do estatuto de coisa, para além das relações dominiais e apropriativas. Advogam a 

necessidade de ampliação da esfera de consideração moral dos sujeitos para incluir 

demais espécies animais.  

De acordo com um posicionamento/corrente benestarista, os animais não 

humanos deveriam gozar de um estatuto moral diverso do que é apresentado pelo 

Naturalismo Ocidental. Haveria, para o humano, obrigações morais para com as 

demais espécies animais. Estas obrigações partiriam da lógica de que todo ser 

senciente possui interesses a serem considerados e que, portanto, deveria estar 

inscrito na comunidade moral. O benestarismo advoga pela minimização de todo 

sofrimento e dor insculpidos na relação que a humanidade estabelece com a 

animalidade, dentro de uma perspectiva utilitarista. 

Já em uma abordagem abolicionista há uma consideração do animal não-

humano como possível sujeito de direitos. Se detentores de interesses e sencientes, 

tais animais não humanos gozariam de direito à tutela jurídica. Portanto, uma 

abordagem abolicionista tenta romper com o especismo através de uma lógica que 

visa a abolir todo e qualquer tipo de exploração animal, qualquer uso humano de 

animais não humanos para satisfazer interesses e desejos humanos.  

A questão que se coloca com o abolicionismo é que a condição de propriedade 

atribuída aos demais animais obstaculiza qualquer tentativa de construção de uma 

relação humanidade-animalidade de forma não especista, não antropocêntrica e não 

exploratória.  

Segundo esta corrente, não haveria possibilidade da plena aplicação do princípio 

da igual consideração de interesses semelhantes se há uma relação de apropriação 

entre os sujeitos envolvidos. Os interesses dos explorados jamais seriam 

considerados igualmente aos do explorador.  
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Nesse ponto, surge a seguinte indagação: mesmo com os avanços no campo do 

Direito Animal, o que ainda remanesce e impede a consolidação deste campo legal? 

Para Regan (2004; 2006) alguns animais seriam considerados sujeitos-de-uma-vida 

porquanto detentores de valor inerente.17 O autor introduz uma gramática própria de 

consideração de direitos morais dispensados aos animais, aquela ordem de direitos 

que precederiam uma Ordem Jurídica positivada. A ideia de sujeitos-de-uma-vida é 

mediada pelo reconhecimento implícito de que esse ser possui certo grau de 

consciência de si e do mundo. 

Para o jurista Gary L. Francione (2010), ainda que a ética prática paute a 

aplicação de princípios capazes de equilibrarem os interesses dos seres humanos 

com os animais não humanos com vistas a torná-los moralmente significativos, os 

animais permanecem ainda com o status de propriedade, estando fadados a existirem 

apenas como recursos aos interesses dos humanos.  

Para Francione (2010), se for para os interesses dos animais terem alguma 

relevância moral, é necessário que seja estendido a eles o direito mais básico de 

todos, qual seja, o de não ser tratado como coisa. Não haveria que se falar em 

equilíbrio de interesses em uma relação entre ser humano e animal não-humano, visto 

que não faria sentido tentar equilibrar o interesse do proprietário de usar e explorar 

sua propriedade com o interesse da propriedade mesma. Sempre sobressairia o 

interesse do sujeito proprietário.  

A doutrina nortista (referendada por parte das bases teóricas internas latino-

americanas), parte de uma narrativa anistórica de legitimação da causa animal, da 

ética animal e do direito animal. Acabam por silenciar modos de se relacionar 

multiespecíficos não assentados na matriz de poder etno-euro-americanas.  

As formas de ser e estar latino-americanas prévias à invasão são sumariamente 

reputadas como inexistentes, operando, também a negativa da pluralidade de formas 

de se relacionar com os animais dos povos ameríndios.18 As noções de Sujeito de 

Direito, Senciência, Consciência, Coisa jurídica encapsulam as condições de 

possibilidades de relacionamentos interespecíficos a partir de uma matriz cognitiva 

que reduz o(s) mundo(s) a termos negociados na internalidade da Modernidade.   

                                                           
17 Para uma análise crítica sobre a teoria reganiana, ver Santana (2016). 
18 Os modelos ontológicos descritos por Descola (2005), que modulam as representações, formas de 
predicação do outro e relações multiespecíficas (Animismo, Totemismo, Analogismo), são 
sumariamente desconsiderados pela lógica da Modernidade. Formas outras de se relacionar são 
desconsideradas ou reputadas como inscritas no âmbito da incivilidade.  
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4.3. Tipologias jurídicas e colonização da condição do Ser 

 

 

Com o movimento abolicionista animal na segunda metade do século XX, a 

tradição civilista que moldou a figura jurídica do animal não-humano como semovente 

é questionada. Contrapondo-se à visão liberacionista-utilitarista que marcou o início 

do movimento pela libertação animal, o movimento pelos direitos dos animais 

reivindicaria a abolição da exploração animal (GORDILHO, 2009, p.71). 

Para além da consideração moral dos sujeitos não humanos, a ressignificação 

do tratamento jurídico dispensado aos animais perpassaria pela desconstrução de um 

dos paradigmas civilizacionais assentados pela Modernidade/Colonialidade: a 

consideração do animal não-humano como propriedade.  

Para tanto, proceder-se-ia uma verdadeira reconstrução jurídica dos animais 

para considerá-los como uma figura jurídica distinta de coisa. O debate doutrinário 

reverberou, internacionalmente, a nível legislativo em diversos ordenamentos 

jurídicos, cada qual com artifícios jurídicos distintos.  

De antemão, cumpre destacar que o debate da categorização jurídica do animal 

não-humano no ordenamento jurídico não figura como um debate teorético sem 

reverberação operacional, do ponto de vista político e jurídico. Trata-se, na verdade, 

de estratégias de ação para a tutela de interesses de animais, cada qual com sua 

funcionalidade e projeção operativa.  

Ao fim e ao cabo, as tipologias teóricas existentes objetivariam maior eficiência 

no trato institucional dos animais, seja do ponto de vista judicial ou administrativo. Para 

cada um desses tipos ideais há limitações e alcances concernentes aos direitos 

atribuíveis e a forma de fruição desses direitos, bem como condicionantes discursivos 

geoculturais. 

Além disso, essas doutrinas da categorização jurídica dos animais não humanos 

também figuram como produções marcadas por um contexto espacial-geopolítico-

histórico, ou seja, não há tipológicas jurídicas previamente dadas e isentas do mundo 

que objetivam categorizar/regular. As categorias mesmas, o processo e o intento de 
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categorização da vida e do mundo podem servir de instrumentais da Colonialidade do 

Poder/Ser/Saber.  

Sem pretensões de exaustão da temática, apresentamos algumas possibilidades 

doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais delineadas majoritariamente pelas 

correntes nortistas da Ética e do Direito Animal na tentativa de superação da condição 

jurídica e social exploratória à qual a animalidade vem sendo subjugada.  

A categorização jurídica pode ser utilizada como instrumental de um modelo de 

classificação social que subjuga e subalterniza as existências, experiências e 

corporeidades humanas e não humanas. Por isso, cabe refletir em que medida essas 

tipologias objetivam superar o Naturalismo Ocidental ou o retroalimentam. 

Elencamos, ao menos, cinco possibilidades. A primeira refere-se a uma 

consideração jurídica que implica em uma subjetivação forte da animalidade 

(LOURENÇO, 2017). Trata-se da consideração do animal como dotado de 

personalidade jurídica, ou seja, do ponto de vista do Ordenamento Jurídico o animal 

seria alçado à condição de Pessoa.  

Há uma distinção entre a noção não jurídica de Pessoa e o tipo jurídico Pessoa.  

Desta forma, para o Direito apenas figura como pessoa, e por via de consequência, 

dotada de personalidade jurídica, aqueles entes que a Ordem Jurídica dispensa o 

respectivo tratamento. 

Em resumo, Pessoa é quem o Direito afirma que é (ainda que do ponto de vista 

antropológico ou filosófico possa ser considerado pessoa ou não pessoa). Em última 

análise, afirmamos que Pessoa é uma criação jurídica – adaptada a uma opção por 

uma demanda político-ideológica específica, localizada no tempo e espaço – que 

atende a fins humanos, historicamente atentos aos valores patrimoniais e individuais. 

Há duas implicações subjacentes à afirmação esboçada anteriormente: 1. Pode 

haver pessoa juridicamente considerada que não seja pessoa do ponto de vista 

antropológico ou filosófico; 2. Pode haver Pessoa do ponto de vista antropológico ou 

filosófico que não seja considerada Pessoa para o Direito. 

Outro ponto digno de nota refere-se à distinção entre o conceito de Sujeito de 

Direito e o de Pessoa. Nem todo sujeito de direito é uma pessoa do ponto de vista de 

um Ordenamento Jurídico. Existem sujeitos que possuem direitos, mas não são 

dotados de personalidade jurídica. Isso não figura como impeditivo do reconhecimento 

de seus direitos e consequente regime de proteção e capacidade de reivindicação via 

judicial.  
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Ou seja, existem diversas manifestações jurídicas de Sujeitos que podem gozar 

de direitos subjetivos. Uma delas é a Pessoa. Sujeito é aquele que a norma jurídica 

e, em última análise, a Ordem Jurídica, imputa direitos independentemente de sua 

capacidade ou personalidade para o exercício e fruição.  

A pessoa, considerada juridicamente, possui aptidão genérica para o gozo de 

direitos, ou seja, uma autorização genérica do Direito para a prática de atos e negócios 

jurídicos. Então, entendemos que o sujeito de direito personificado é aquele que 

recebe do direito uma autorização genérica para a prática de atos e negócios jurídicos. 

A pessoa pode fazer tudo o que não está proibido. 

A opção metodológica da afirmação do animal como dotado de personalidade 

jurídica implicaria na reorientação e reformulação do Ordenamento Jurídico e do 

modus de produção do Direito. Isso porque se considerássemos juridicamente o 

animal não-humano como Pessoa, teríamos que fazer cessar toda a sorte de 

utilizações e instrumentalizações do corpo e da vida animal, partindo da premissa de 

que não ocorrem relações lícitas de exploração sob o corpo de um sujeito de direito.  

O animal deixaria de ser objeto da relação jurídica para ser integrante de um dos 

polos da relação. Uma pessoa, em tese, não poderia ser objeto de uma relação de 

compra e venda, não poderia ser abatida para consumo de sua carne ou em rituais 

sacrificiais, não poderia ser utilizada para entretenimento humano etc. Todos estes 

tratamentos seriam antijurídicos porquanto rotulados pelo Direito como desacordantes 

com os valores perseguidos de dignidade da pessoa. 

A consequência jurídica seria reorientar o Direito e todos os seus ramos para um 

caminho de abolição da exploração animal, uma vez que as utilizações que são 

empreendidas contemporânea e costumeiramente são incompatíveis com o 

tratamento que a Ordem Jurídica dispensa a uma Pessoa. Isto porque a personalidade 

jurídica figura como a capacidade genérica para titularizar direito e contrair 

obrigações.  

Uma segunda opção metodológica seria considerar os animais não humanos 

como sujeitos de direito não personificados. Como afirmamos anteriormente, nem 

todos os sujeitos de direitos são Pessoas do ponto de vista jurídico. Há entes sem 

personalidade jurídica que titularizam direitos e são resguardados. Entes não 

personificados já figuram no Ordenamento Jurídico brasileiro. O nascituro, a massa 

falida e a herança jacente não possuem personalidade jurídica, no entanto, tem seus 

direitos resguardados pela Ordem Jurídica. 
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Ao sujeito de direito não personificado é lícito realizar os atos específicos 

inerentes à sua finalidade ou os especificamente autorizados em lei ou decisão 

judicial. Desta forma, considerar o animal como sujeito de direito não personificado 

trata-se de uma subjetivação jurídica de menor densidade, uma vez que seria 

atribuído aos animais apenas a ordem de direitos expressamente consignada pela 

ordem jurídica. 

Uma terceira medida refere-se ao que consideramos ser um ornitorrinco jurídico 

(com a devida vênia especista). Há uma tendência legislativa contemporânea 

esboçada em diversos países na qual o animal passa a não ser coisa e ao mesmo 

tempo não é sujeito. O binômio clássico de tratativas jurídicas parece não ser 

suficiente para lidar com essa tendência. Apesar de não ser mais considerado coisa, 

o regime jurídico de bens pode ser aplicável subsidiariamente, ou seja, na prática o 

animal não é coisa, mas poderia ser tratado como tal. Diante desse contexto, a 

condição jurídica de propriedade parece inalterada. 

Parece-nos que o estatuto jurídico de coisa permanece inalterado, porém, 

limitado o seu exercício à função social da propriedade. Os patamares de respeito e 

consideração do bem-estar animal seriam, em verdade, postulados do princípio da 

função social da propriedade, limitações públicas ao livre exercício do direito de 

propriedade. No contexto da animalidade, a função social traduzir-se-ia nos 

patamares benestaristas.   

Muito embora consideremos que neste caso não há alteração do estatuto jurídico 

no processo de desreificação, ele não é de todo ineficiente. Há potencial simbólico 

nessa alteração jurídica, no que se refere à produção e reprodução de modos de vida 

e de ser. 

Exemplificamos com o art. 641 do Código Civil da Suíça, o qual afirma que os 

animais não são coisas, contudo, a afirmação generalíssima parece não fazer 

distinção entre animais. Todos os cordados foram retirados da condição jurídica de 

coisa, mas o dispositivo legal segue afirmando que, salvo disposição em contrário, 

aplica-se aos animais as disposições jurídicas dispensáveis às coisas. Ou seja, o 

animal não é coisa (e não se afirma o que juridicamente vem a ser), mas será tratado 

pelo regime jurídico das coisas, salvo disposto em contrário. Seria incluído em uma 

terceira categoria, um tertium genus, que pairaria em um limbo jurídico de 

indeterminação de regime jurídico dispensável. 
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Já ordenamentos como o de Portugal, Colômbia e França alteraram seus 

códigos para afirmarem os animais como seres sensíveis ou sencientes, excluindo-

os, a priori, do regime de direito real. Todavia, possibilita a aplicação subsidiária do 

regime de bens no que couber. 

Em outros países, como Brasil e Argentina, a tentativa de ressignificação fez uso 

do Judiciário como tática de luta pelos animais não humanos. A natureza jurídica dos 

animais não humanos no ordenamento jurídico brasileiro consiste em um grande 

obstáculo para uma percepção diferente do status moral do animal, posto que a norma 

ainda perpetua a ideia de que o animal é um bem, seja da coletividade, seja 

propriedade particular.19 20  

 É importante destacar que, somente com o advento da Constituição Federal de 

1988, a temática referente ao Direito Animal é consagrada no Brasil como questão 

constitucional, mediante a constitucionalização das normas ambientais. O artigo 225 

da Constituição brasileira estabelece a proibição de toda e qualquer prática de 

crueldade contra os animais, colocando-os em posição de titulares/beneficiários do 

sistema constitucional brasileiro. 

Por serem tidos enquanto bens, os animais não poderiam assumir uma lide 

processual enquanto sujeitos, mas apenas como objetos. Os movimentos de Direito 

Animal buscam, assim, expandir o rol dos sujeitos de direitos para que seja possível 

outorgar condição jurídica para que os animais não humanos possam reivindicar seus 

direitos em juízo. 

Para Heron Gordilho (2009), o status jurídico do animal, no ordenamento jurídico 

brasileiro, encontra-se em um meio termo entre a propriedade e a personalidade 

jurídica, posto que a Constituição desvincula os animais da perspectiva ecológica para 

considerá-los sob o enfoque ético, ao passo que proíbe práticas que os submetam a 

crueldade.  

Nesse sentido, para o autor, seria possível no sistema jurídico brasileiro que um 

animal fosse admitido em juízo na condição de ente jurídico despersonalizado, 

substituído processualmente pelo Ministério Público ou por associações de defesa dos 

animais, bem como os seus guardiões, quando se tratar de animais domésticos. 

                                                           
19 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

20 Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substância ou da destinação econômica-social (BRASIL, 2002). 
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No contexto brasileiro, ao estabelecer que o animal não-humano não poderá ser 

tratado de forma cruel, o sistema constitucional brasileiro passaria a determinar o 

interesse jurídico que o animal possui de ter respeitado certos valores juridicamente 

relevantes com relação à sua existência, tais como integridade, liberdade e vida.  

Ainda há uma quarta possibilidade de lidar com a condição jurídica dos animais 

não humanos. Refere-se a alteração da forma de tratamento dispensado às coisas, 

ou seja, faria parte da ordem de percepção que admite como não essencial a 

discussão da atribuição da condição jurídica de sujeito, uma vez que o sistema 

existente já conseguiria lidar com a tutela de interesses de animais não humanos a 

contento.  

Para David Favre (2010), a tensão concernente ao conflito entre interesse 

humano e interesse da coisa própria, ou seja, entre interesses da propriedade, em 

específico propriedades viventes (Living Property), seria solvível com a criação de 

uma nova categoria de propriedade para lidar com interesses de animais não 

humanos, sem, contudo, retirá-los da condição de propriedade.  

Como um meio para dar maior visibilidade aos animais no contexto do sistema 

legal, Favre sugere removê-los da condição de propriedade pessoal (no caso dos 

animais domésticos) e colocá-los em uma nova categoria de “propriedade viva”. Desta 

forma, segundo o autor, ao propor uma categoria de coisa jurídica à parte, destinada 

aos animais, as disposições normativas tradicionais com relação ao Direito de 

Propriedade deveriam ser modificadas para acomodar a presença desta nova 

categoria. 

Haveria, ainda, uma quinta possibilidade esboçada sob o aspecto do animal não-

humano como participante da órbita política. Desta forma, os autores Donaldson & 

Kymlicka (2011) fazem uso da noção de cidadania para conferir aos animais certa 

proteção jurídica. 21 Os animais seriam concidadãos de nossa comunidade política. 

De acordo com os autores, embora todos os animais devam ser protegidos pelos 

mesmos direitos fundamentais, os animais individuais deveriam ter direitos diferentes 

(e responsabilidades diferentes), a depender das suas participações no grupo político. 

Assim, os animais que fazem parte da sociedade híbrida humano/animal (animais 

domésticos) deveriam ser concebidos como cidadãos. Já os animais que dependem 

                                                           
21 Não objetivamos esgotar as produções doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas sobre a temática. 
Aqui expusemos alguns exemplos de problematizações categoriais que geram recursividade no plano 
teórico e da práxis do Direito Animal majoritário.  
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dessa comunidade híbrida sem fazer parte dela (animais liminares) deveriam ser 

concebidos como habitantes. Os animais selvagens, que vivem total ou parcialmente 

separados da comunidade política, deveriam ser concebidos como soberanos sobre 

seu próprio território. 

As noções de personalidade jurídica, coisa jurídica, sujeito de direito e cidadão 

são etnocêntricas, localismos globalizados e abstratos universais. Seriam lógicas 

locais de personalidade (LOCKE, 2017). De acordo com Kirksey (2017, p.201), “Raça, 

nacionalidade e classe ajudam a determinar quem tem plena personalidade perante a 

lei”. Diria mais, ontologias e cosmopolíticas também influenciam a matabilidade e as 

noções de sujeito juridicamente protegido. Os marcadores sociais da diferença 

cumprem um papel relevante na conformação dogmática do Sujeito jurídico.  

Embora a demarcação das noções de sujeito e coisa possuam efeitos para o 

direito do fórum, há relações jurídicas múltiplas que passam ao largo desse contexto 

e que precisam ser pensadas em termos não categoriais e alicerçadas por um modelo 

de pedagogia que considere as outridades nas construções das relações.  

Essa discussão jurídica acaba por reduzir os animais a um molde, uma forma 

legal que impõe implicações nas diversidades de suas existências e modos de 

experienciar a vida desses seres. Consideramos que as proposições de alterações 

jurídicas sem conexão com a realidade multiespécie podem referendar e replicar o 

especismo colonial. Ou seja, há padrões de poder identificáveis que criam processos 

de exclusão, dominação e controle através de conceitos jurídicos. 

Nesse sentido, cremos que a educação voltada ao Direito Animal pode propiciar 

valores ampliativos de alteridade e não violência. Talvez, nesse horizonte utópico, 

considerar o animal como coisa, tertium genus (ornitorrinco jurídico), sujeito, cidadão, 

seja secundário. A alteração da categorização jurídica pode ser um doce discurso, 

mas com after taste amargo.  

  

 

4.4. Colonialidade dos Animais  

 

 

Há um modo de pensar, representar, relacionar e encontrar animais não 

humanos que estão tipicamente inscritos no espectro ontológico e epistêmico da 
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Modernidade-Colonialidade. Esse modus promoveu o seccionamento do Homo 

Sapiens das demais espécies. Ao afirmar as demais espécies como inscritas em uma 

categoria homogênea e reducionista – o animal – a Ciência Moderna, alicerçada pelo 

aparato de Estado e Mercado, cria uma narrativa de singularização do que é humano.  

Elementos de intensificação são forjados como princípios organizativos da 

sociedade baseados na diferenciação. Os animais seriam condição de ausência. Os 

humanos, a presença excepcionalizada e singularizada à condição de ente de 

mediação entre a Deidade e a Animalidade.  

O Direito e a construção das categorias jurídicas de Pessoa e de Sujeito passam 

a ter um papel fundamental de legitimação de um modelo de relação entre espécies 

em que o vetor orientador das relações é o interesse humano. Pari passu a essa 

narrativa, promove-se um processo de desconstrução das noções de violência, 

controle, exploração, domínio etc. quando os encontros mediados são entre humanos 

e não humanos.  

A Colonialidade da Animalidade Não Humana ou Colonialidade dos Animais se 

manifesta nas estruturas de pensamento e ação que reificam animais e, ao mesmo 

tempo, destacam o animal homo sapiens dessa categoria analítica para pô-lo em 

situação epistêmica de superioridade, de sujeito do conhecimento, em uma categoria 

apartada e hierarquicamente dominante: o ser humano, humano, homem22. Cria-se 

um sistema binário de pertencimento humanidade-animalidade, que produz uma 

classificação social na qual subjetividades e conceitos são impostos de forma tal a 

alijar a animalidade de todos os âmbitos da esfera de poder e existência. 

As rupturas ontológicas promovidas pela Modernidade/Colonialidade foram 

naturalizadas nas relações sociais e, consequentemente, neutralizadas, o que 

proporciona, em última análise, a ocultação epistemológica da própria diferenciação. 

Partimos, assim, de um pressuposto fundamental para a compreensão referente 

à inter-relação e conexões dos Direitos Humanos com o Direito Animal: a historicidade 

dos Direitos Humanos é local e culturalmente contingenciada, georreferenciada por 

relações de poder, assimetricamente atribuídas e reconhecidas. A Matriz Colonial que 

nutre as bases fundantes do Ser, do Poder e do Saber parametriza as relações 

                                                           

22 Ainda que não seja objeto do presente trabalho, cabe pontuar que há nessa relação de colonialidade 
um rasgo androcêntrico.  
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interespécies através da Colonialidade da Animalidade Não Humana, assim como as 

conexões e recortes entre Natureza e Humanidade (Colonialidade da Natureza). 

Dentre as possíveis críticas ao processo de construção dos direitos 

fundamentais na lógica Moderna, insere-se a questão da invisibilização da 

animalidade. Os processos de colonialidade silenciaram modos de ser, produzir e 

viver que visualizam a figura do animal não-humano alheio à lógica reificante típica da 

Modernidade-Colonialidade. 

Diante deste contexto, o especismo pode ser compreendido como 

interpretação/interação do e no mundo, fruto de um aporte epistêmico que orienta o 

agir a partir de modelos distintivos baseados na categoria analítica «espécie». Em 

outros termos, a partir da hierarquização das espécies atribuímos valores, direitos e 

personalidades distintas e seletivas. Parte-se, portanto, de uma discriminação 

epistêmica baseada na espécie a qual se filia.  

Além das categorizações clássicas de especismo (eletivo e elitista), propomos 

uma terminologia que usa uma base epistêmica que fundamentaria a Colonialidade 

Especista (ou especismo colonial). Um referencial baseado na Matriz Colonial que 

permitiria apropriações teóricas do Norte hegemônico de forma acrítica no intento de 

desconstruir lógicas especistas mas que acabaria por reproduzir e disseminar 

especismo em função da descolagem com a realidade das cosmovisões do Sul.  

A Colonialidade Especista também lançaria uma clivagem nas relações 

interespécies com base na cartográfica simbólico-global, ou seja, haveria uma 

distinção nas relações e tratos do humano com espécies do Norte global ou do Sul. A 

lógica da justificação da ação sob o ponto de vista da Colonialidade Especista baseia-

se na naturalização deste tratamento diferenciado e discriminatório com base na 

filiação a determinada espécie, ou seja, a diferença é utilizada como fundamento da 

subalternização do outro, que legitima o esquecimento e/ou exploração.  

De forma alguma desconhecemos a relevância teórica e operativa das possíveis 

alterações do estatuto jurídico dos animais não humanos, tampouco a luta da 

militância social e acadêmica em prol dos Direitos Animais. Nem mesmo o uso do 

estatuto jurídico como estratégia de ação.  

A ressignificação da visão jurídica do animal em uma perspectiva antiespecista 

possui o condão de operar mudanças, seja do ponto de vista das microrrelações 

animalidade-humanidade, seja nas macrorrelações multiespécies.  
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Todavia, indagamos: em que horizonte utópico conseguiremos visualizar a 

abolição do abate de bilhões de vidas animais para fins de saciar desejos alimentícios 

de humanos? Em que medida conseguiremos abolir experimentos com animais e 

poupar mais de 100 milhões de vidas de vertebrados anualmente? Quanto sangue 

animal servirá para banhar o entretenimento humano? 

Certamente ainda se matam animais em Paris, Lisboa, Salvador, Buenos Aires 

e Viena, locais onde se operaram mudanças legislativas e jurisprudenciais 

significativas do estatuto animal codificado. O Direito caminha lentamente, mesmo 

com suas normatizações categorizadoras. 

A chave operativa para lidar com essas questões parece-nos que transpassa às 

questões do tecnicismo da dogmática jurídica do estatuto do animal e seu regime 

subjacente para tocar as entranhas estruturais e discursivas que balizam nossas 

relações multiespécies: a Colonialidade da Animalidade.  

A compreensão pré-jurídica de que animais devem estar submetidos a esse 

modal que os distingue dos humanos e os submete a um regime social expropriatório 

parte das múltiplas separações ônticas estabelecidas no Ocidente. É justamente essa 

pré-compreensão que tenciona o sistema jurídico a construir estruturas opressoras 

com relação à animalidade.  

A técnica jurídica pode até criar estruturas que objetivam moldar o mundo em 

seus termos, um sistema de normalização e disciplina calcado em um operativo 

baseado no modelo liberal de organização da propriedade. Mas o mundo e suas 

facetas latejam condições operativas de mudança. O Direito oficial corre lento.   

Neste contexto, um exemplo estruturante para evidenciar a Colonialidade dos 

Animais até aqui mencionado diz respeito às institucionalidades de confinamento de 

animais para fins de entretenimento. O animal quando inserido nesse contexto é 

exposto como um commodity da colonialidade e das relações neocoloniais.23 

Inclusive, a caça comercial de animais selvagens na África Colonial foi sobremaneira 

subvencionada pelos institutos zoológicos (CORREA, 2011, p.165).  

A agenda política dos zoológicos no século XIX era de afirmação do 

expansionismo imperial. Os zoos das capitais europeias, à época, exibiam os espólios 

                                                           
23 As narrativas veiculadas pela mídia apresentam de um lado uma entidade salvadora (Zoo), que 
efetuou o resgate de um dado animal exótico e que será, doravante, protegido e bem cuidado em local 
adequado. De outra banda, a localidade arcaica que não possui o arsenal tecnológico e financeiro para 
cuidar de sua biodiversiadade. Uma relação típica de alteridade negada em que o EU se exalta, salva 
e expia os pecados do OUTRO. 
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imperialistas. Corpos de humanos e não humanos eram exibidos como elemento 

justificador do empreendimento colonial. Seres reputados como exóticos e de diversas 

partes do globo reafirmavam o poderio militar-político-comercial do expansionismo 

europeu (MALAMUD, 2012, p.116). 

Nesse sentido, as coleções zoológicas são apresentadas, desde o século XVIII, 

como mimetizações da natureza. Supostamente, tidos como “espaços museais... que 

adquirem, conservam, investigam, difundem e expõem os animais como testemunhos 

materiais da evolução da natureza” (SILVA et al., 2015, p.148). A coleção de animais 

por entidades privadas ou públicas figurou como modo de afirmação de status, 

referenciador de poder e riqueza. Quanto mais diversificado e exótico o arsenal de 

animais não humanos, maior o prestigio do detentor.24  

Outro marco colonial da relação de poder exalada nos espaços dos zoos diz 

respeito à animalidade e aos espectadores. Há um processo de hierarquização do 

ponto de vista do espectador. Ele (humano) se vê em posição dominante perante os 

animais selvagens encarcerados no zoológico. Há um processo de mitificação da 

superioridade humana como critério de diferenciação. 

Há uma relação sublimada de dominação entre a cultura/localidade e o animal 

exposto/espectador. Há, subjacente, uma relação hierarquizada de culturas entre a 

que é dominada, inferiorizada e, consequentemente, primitiva, e aquela que domina, 

é superior e avançada.  

O valor atribuído é o econômico-funcional. Os animais são docilizados, 

dominados e domesticados, sem a força vital expressada em seu lugar de ser, seu 

habitat. Tornam-se peças da engrenagem insculpidas para solver demandas 

humanas. Sitiamos os sentimentos, sensações, expressões dos animais em um 

ambiente artificializado. Sitiamos a beleza do estar livre. As construções 

antropocêntricas de confinamento, na verdade, tentam redefinir o estar livre em seus 

                                                           
24 Caso marcante de zoológico como referência de poder diz respeito à Hacienda Nápoles. Antiga 
propriedade do Narcotraficante Pablo Escobar, dá lugar a um Zoológico com animais trazidos da África. 
Estima-se que, à época, o custo de manutenção girava em torno de 5 milhões de pesos colombianos 
por mês. Com a extensão de quase 3.000 hectares, abriga girafas, zebras, rinocerontes, cangurus, 
elefantes e hipopótamos. À época de Escobar, a Hacienda Nápoles contava com cerca de 1.500 
espécies animais. Hoje, fora transformada em parque temático e conta com a maior população de 
hipopótamos do mundo fora do continente africano. As relações de afirmação de status e poder 
reverberaram em problemas de ordem ecológica na Colômbia, já que espécies alienígenas são 
consideradas a segunda maior causa de perda de biodiversidade. Neste sentido, ver VALDERRAMA-
VASQUEZ (2012). 
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termos. Objetiva incutir na sociedade a representação segundo a qual “morar em um 

jardim zoológico” significa “gozar da liberdade”. 

Os jardins zoológicos figuram como espaços sociais que manifestam distopias e 

utopias nas relações humanidade-animalidade. Há uma relação utópica, de 

contemplação romântica da natureza preservada pelo humano, um espaço de 

vivências com as demais espécies animais “exóticas”. Ao mesmo tempo, essa relação 

se dá através do processo de dominação e controle dos animais pela humanidade. 

São sitiados em ambientações artificiais que mimetizam a natureza. Uma mensagem 

distópica de instrumentalização da vida animal para o consumo e entretenimento 

humano. Há uma agenda política dos zoológicos embevecida pela Matriz Colonial que 

precisa ser entendida em relação a este paradoxo utópico-distópico. 

O zoológico como espaço político assenta-se em conformações assimétricas de 

poder: as relações de afirmação do Homo Sapiens levadas a cabo através dos 

processos de dominância e deterioração da natureza; da instrumentalização do animal 

não-humano através da afirmação do zoo como locus do entretenimento, 

preservação, conhecimento e educação. Inclusive, da instrumentalização intraespécie 

do humano pelo humano. 

Vale salientar que o argumento conservacionista que engendrou uma 

sistemática de regulamentação para a proteção da vida selvagem, paradoxalmente, 

fez uso do sistema colonial (SILVA et al., 2015, p.161). Em última análise, essas 

regulamentações serviram historicamente para legitimar o sistema de exploração da 

vida selvagem em uma sistemática sustentável. Leia-se sustentável para o explorador, 

não para o explorado.   

O conservacionismo ex situ pode ser susceptível a críticas, uma vez que 

preservar uma determinada espécie animal em ambiente artificial para fins de estudos 

e conservação da própria espécie – já que por vezes encontram-se extintas in situ – 

pode ser considerada uma prática análoga ao confinamento não consentido, e que, 

em última análise, serve mais aos fins e interesses do antropo.  

A caracterização jurídica dos zoos como museus científicos presta favor à 

legitimação desses interesses. É expressão clara da Colonialidade da Natureza, que 

proporcionou o extrativismo clássico e o neoextrativismo como modais de 

arregimentação de espécies animais alienígenas. 

O argumento educacional geralmente é utilizado como elemento de legitimidade 

da existência dos zoológicos. A relação estabelecida nesses locais permitiria, diante 
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dessa lógica, uma conexão única com outras espécies animais, o que geraria uma 

oportunidade de aprendizado e, consequentemente, propagação de uma consciência 

ambiental nos cidadãos (MALAMUD, 2012, p.120). 

O argumento segundo o qual a manutenção de zoológicos justificar-se-ia pela 

experiência educacional proporcionada deve ser reavaliada por uma ótica decolonial. 

Nos jardins zoológicos há uma ambiência institucional que expressa subliminarmente 

que ali há relações de poder. Há uma arquitetura de dominação, que afirma um estar 

no mundo do antropoceno que se estabelece com a animalidade em termos de 

comando. O mundo artificial criado e imposto como natural é o espaço de vivência de 

criaturas que se tornam caricaturas do que são em seus verdadeiros ambientes.  

A Matriz Colonial subjacente à experiência do zoológico nos apresenta animais 

não pertencentes à artificialidade estruturada pela humanidade, extirpados dos 

lugares onde são e cabem, expostos como objetos de consumo. Suas vidas são 

expostas como realidades consumíveis, submetidas à colonialidade que mitiga suas 

existências para reafirmar a existência narcísica da humanidade. 

Diante de uma experiência “voyeurista, imperialista, inautêntica e mergulhada no 

ethos da cultura de consumo” (MALAMUD, 2012, p.115, tradução nossa), é possível 

supor que as relações de ensino e aprendizagem serão de alguma forma 

emancipatórias? O que, enquanto sociedade, podemos detrair na conformação 

simbólica destes espaços é a abertura para processos pedagógicos de assimilação 

das relações de opressão, naturalização da dominação, neutralização da afirmação 

de seres desimportantes e encarceramento como técnica de retenção do “afeto”.  

Ao fim a ao cabo, há uma complexa experiência educacional no ir ao zoológico 

que nos diz bastante sobre o rasgo especista que atravessa nossas relações e 

processos de sociabilidade. Ainda, na esteira da Colonialidade da Natureza, expressa-

se, com o zoológico, a desimportância do habitat natural como elemento que constitui 

a autocompreensão do animal não-humano, assim como a percepção do humano 

frente às demais espécies.  

O ambiente desempenha um papel na realização do ser, seus comportamentos, 

expectativas e reações frente a elas. A lógica do zoológico nos afirma um 

descolamento do animal com a natureza, uma desanimalização pela introdução dos 

elementos artificiais. Os animais de zoo passam por uma ressignificação de suas 

identidades, deixam de ser “animais” para passarem a ser “animais de zoológico”, o 

que gera implicações comportamentais práticas.  
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Captar, em algumas horas de visitação, o modo de ser, estar e produzir das 

espécies confinadas, parece uma tarefa não factível. Talvez, quando visitamos o 

jardim zoológico, propomo-nos, na verdade, a apreender caricaturas mal traçadas das 

existências episódicas. 

 

 

4.5. A vida multiespécie e cosmovisões ameríndias 

 

 

O compartilhamento do espaço-tempo entre a humanidade e os entes para-

além-do-humano é uma temática que vem ganhando fôlego nos últimos anos (TSING, 

2015b; KOHN, 2013, 2007; OGDEN, HALL & TANITA, 2013; KIRKSEY & 

HELMREICH, 2010; VAN DOOREN, KIRKSEY & MUNSTER, 2016). O campo de 

pensamento e ação relativo à virada multiespécie encontra-se em franca expansão 

acadêmica. A abordagem já conta, inclusive, com ressonância significativa em terras 

brasileiras, com destaque para a produção antropológica (SEGATA, 2012, 2016; 

SUSSEKIND, 2017; 2018a; VANDER VELDEN, 2012, 2018; BEVILAQUA, 2011ª, 

2011b; CAMPOS, 2016; LODY, 1992).   

Os encontros entre espécies redimensionam a compreensão de como as vidas 

humanas e formas de estar no mundo são constituídas, a partir do entrelaçamento 

com o emaranhado de entidades não-humanas. Trazem à tona a noção de vida em 

um sentido marcadamente antissolipsista, não-humanista e que objetiva, em certa 

medida, rasurar o princípio de singularidade da espécie humana e de sua 

consequente compreensão de mundo e formas de ser/estar/tornar-se.  

Essa abordagem tenta superar uma linhagem conceitual “exclusivista e 

monoespecífica” (SÜSSEKIND, 2018, p.161) para pensar a vida e o que a permeia 

para além dos marcadores humanos consolidados na Modernidade/Colonialidade - 

tradição de pensamento e ação marcada por pares opositores hierarquizados –

excludentes, que sedimentam a singularidade humana (de um segmento específico 

dos humanos, saliente-se) como princípio organizador da sociedade.  É nesse sentido 

que os estudos multiespécies desafiam o “binarismo ontológico do humanismo” 

(LOCKE, 2017, p.357, nossa tradução). 
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A singularidade humana, essa marca estruturante da narrativa cartesiana 

moderna, adjudicou o predicativo da instrumentalidade às entidades além-das-

humanas ao ponto nevrálgico de enunciar uma ruptura de Era geológica, do Holoceno 

ao Antropoceno/Capitaloceno/Plantatioceno (HARAWAY, 2016). A ideia de 

Antropoceno visa a dar conta ou evidenciar a repercussão estruturante da intervenção 

humana na Terra. Como um epifenômeno, é como se o léxico trouxesse à tona o 

“horror” e “pudesse agora ser vislumbrado, enfim, por parte dos centros de poder euro-

americano, bem como as suas derivações coloniais e colonizadas” (GARCIA, 2018, 

p.195).25 

A segregação da humanidade das outras formas de existências implicou em um 

modelo de exploração de corpos, entidades, elementos abióticos de tal sorte a 

considerar a natureza como um bloco homogêneo disponível ao processo de 

reificação como recurso de extração (KIRKSEY, 2017). Com isso, são 

desconsideradas as subjetividades, agentividades e capacidades desses entes e suas 

possíveis relações com a humanidade, em um sentido de não passividade, de 

coconstrução de realidades. A fórmula ocidental do homo mensura complementa-se 

com a concepção da natureza como recurso e dos seres não humanos como 

instrumentos (SÜSSEKIND, 2018a). 

Como evidencia Garcia (2018), a despeito da História da humanidade ser uma 

narrativa dos humanos em relação a tantos não humanos, esses seres não foram 

tratados com seriedade, com o devido centramento, como parte integrante e interativa 

de nossos mundos sociais. 

Ao afirmar que “a natureza humana é uma relação entre espécies”, Anna Tsing 

(2015a, p.184) reconhece que todas as entidades que habitam a metáfora e a 

materialidade Terra emergem e constroem suas existências em comunidades 

multiespécies, como que em uma teia de interdependência. Essa constatação 

                                                           

25 Como referente explicativo da influência da intervenção humana sobre os sistemas biogeofísicos do 
planeta Terra, para além da concepção escatológica do Antropoceno, vejo o reconhecimento dessa 
nova Era como potência pedagógica transformativa, no sentido proposto por Taylor e Pacini-Ketchabaw 
(2015), como espaço aberto para novas conformações pedagógicas desvencilhadas da matriz de poder 
exclusivista e monoespecífica, para adjudicar possibilidades outras de relações menos destrutivas, 
sendo um momento propício para reconfigurar nossos sistemas de pensamento e ação.  Nesse sentido, 
referenciais como Crititical Animal Pedagogies, Education for Total Liberation, Common Worlds 
Pedagogies são aportes teóricos relevantes para pensar a Educação, desde a primeira infância em um 
sentido antiespecista. 
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ressignificaria o espelho narcísico da humanidade ou, ao menos, causar-lhe-ia alguns 

trincos. 

A compreensão e constituição do humano dar-se-ia de forma relacional, em 

interações para além do humano, cuja historicidade é forjada por um emaranhado e 

complexo plexo de relações. Como consequência, seríamos sempre mais que 

humanos (ASDAL, DRUGLITRO & HINCHLIFFE, 2017), seríamos sempre com e 

juntos.  

Esse emaranhado de seres bióticos e abióticos possuiriam, então, capacidade 

de produzir história (HARAWAY, 2016; HRIBAL, 2007; BARATAY, 2012). Uma 

História com ampliação de agentes produtores e a partir de comunidades híbridas, 

onde os encontros e mediações interespecíficos são possíveis (LESTEL, 2011).  

Jason Hribal (2003, 2007) afirma que opor resistência é uma das características 

principais para a categorização ou compreensão de uma consciência de classe. Mais, 

os animais demonstrariam atos de resistência intencionais frente ao trabalho. Ao 

reconhecê-los como uma classe trabalhadora, o autor os reconhece como entes que 

produzem história, agentes ativos de suas vidas, com capacidade de agir 

intencionalmente nas relações multiespécies que são travadas no contexto do 

trabalho. 

O giro paradigmático proposto pelos estudos multiespécies provoca 

recursividades potencialmente relevantes para a compreensão e construção dos 

espaços de juridicidade e discursos de normatividade. O jurídico passa a ser 

tencionado em sua tradição tipicamente humanista. O espelho narcísico do Direito – 

o sujeito de direito abstrato universal como pedra angular da tradição jurídica ocidental 

– passa a ser questionado e problematizado.  

Até mesmo a noção própria de Direito Animal passaria por uma reorientação. 

Falar de Direito Animal em um sentido multiespecífico significaria reconhecer que há 

outras entidades para além do estatuto do animal que interatuam e se interpelam 

mutuamente com espécies animais em suas existências. Neste contexto, a 

vegetalidade, mineralidade, ancestralidade, deidades são condições que passariam a 

ter um papel de relevo na conformação da dogmática animalista. 

A noção de sujeito de direito é tencionada a partir da consideração da agência 

animal (STEWARD, 2009; PEARSON, 2015; HRIBAL, 2007), da personalidade mais-

que-humana (REGAN, 2001; FRANCIONE, 1995; WISE, 2000), da comunicação 

interespecífica (HOSTETTER et al., 2001; ZUBERBÜHLER, 2000), da neurobiologia 
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das plantas como campo insurgente (STRUIK et al., 2008; TREWAVAS, 2016), da 

senciência e consciência de animais não humanos (LOW, 2012), da Teoria da Mente 

adjudicada a primatas (KRUPENYE et al., 2016; CALL & TOMASELLO, 2008). 

A monocultura jurídica ocidental igualmente passaria a ser repensada a partir da 

referência às cosmopolíticas e ontologias que reorientam as possibilidades das bases 

éticas para sociedades com tipologias outras das relações humanidade-animalidade-

vegetalidade-mineralidade-deidade-ancestralidade (DESCOLA, 1998; VIVEIROS DE 

CASTRO, 1996; COUTINHO, 2017). Neste contexto, as narrativas ameríndias saltam 

aos olhos como potenciais chaves explicativas e generativas de sistemas normativos 

não hegemônicos. 

Para falar do Direito no contexto multiespécie há uma necessidade de 

alargamento semântico e significativo dos conceitos opressão, violência, controle, 

poder e direitos humanos, como construções assentadas em um mundo também 

pluriespecífico. Desta forma, as vidas nuas (AGAMBEN, 2007), matáveis, 

consumíveis, são projetadas no contexto de comunidades assentadas em dispositivos 

de poder. A noção multiespécie não elide, por si, os aparelhos de violência e, por isso, 

a reflexão multiespécie não prescinde da posicionalidade enunciativa dos seus 

membros.   

Os membros de uma comunidade multiespécie podem – e o fazem 

diuturnamente – estabelecer relações de violência estruturais. Há situações 

assimétricas de risco e vulnerabilidade entre componentes de uma comunidade, ou 

seja, a necropolítica, no sentido proposto por Achille Mbembe (2018), também está 

assentada em um mundo multiespécie.  

O descortinar de um mundo multiespecífico traz consigo consequências para o 

âmbito do Direito que merecem análise, reflexão, proposição e possibilidades de 

reorientação das noções estruturantes de “pessoa”, “coisa” e “relações”. O 

reconhecimento da pluriversalidade ontológica e cosmopolítica associada à inclusão 

multiespécie também possui a capacidade de questionar o modelo de 

desenvolvimento econômico e o espectro de proteção ambiental. As noções de 

espaço urbano, rural e patrimônio também podem ser afetadas.    

O termo guarda-chuva Estudos Multiespécie está longe de compor um agregado 

homogêneo de teóricos, teorias e práticas no que se refere ao escopo, foco e métodos, 

e de ser um projeto intelectual unificado. No entanto, há uma zona de 

compartilhamento, de intersecção, entre os estudos que propõem a viragem 
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paradigmática no modus de produzir compreensão sobre o mundo que leve em conta 

as diversas entidades, além da humana. Objetiva-se retirar a centralidade humana da 

teoria social, uma vez que “viver mostra-se urgentemente como entreviver. Existir 

como coexistir. Evoluir como coevoluir. Morrer como entremorrer. Reagir como 

entrerreagir” (MARRAS, 2018, p.256).  

Ao tomar de empréstimo a categoria analítica multiespécie, pomos-la em 

perspectiva para pensá-la em termos Decoloniais. Acreditamos que o aporte teórico e 

a atitude decolonial são fundamentais para compreender, ser e se engajar 

criticamente em comunidades que articulam o humano e o não humano em um mesmo 

eixo de coconstituição.  

Ao abordar o tema, Sussekind prenuncia uma noção do que vem a ser os 

estudos multiespécies através de um contra conceito, um o-que-não-constitui, ao 

expor que “uma abordagem que leva esse nome seria então aquela que não define a 

vida nos termos exclusivistas da vida social humana, e que, ao mesmo tempo, não 

toma a natureza como uma realidade objetiva exterior compartilhada por qualquer 

cultura ou por qualquer organismo” (2018:162). Já Ogden, Hall & Tanita (2013, p.7), 

ao propor uma noção-ideia de Etnografia multiespécie, define-a  

 

em sintonia com o surgimento da vida dentro de um conjunto mutável 
de seres agentes. Por “seres” estamos sugerindo tanto entidades 
biofísicas quanto formas mágicas que animam a própria vida. Grande 
parte da literatura considera a etnografia multiespecífica focada nas 
relações de múltiplos organismos (plantas, vírus, humanos e animais 
não humanos), com uma ênfase particular em compreender o humano 
como emergente através dessas relações (“tornar-se”). Nós 
expandimos nossa compreensão da etnografia multiespécies além 
deste foco em “organismos”. Essa abordagem vem de nossas 
preocupações sobre a reificação de perspectivas que vêem a vida 
limitada em corpos... 

 

Em uma narrativa semelhante, na obra intitulada Humains, non-humains: 

Comment repeupler les sciences sociales, Sophie Houdart e Olivier Thiery (2011) 

apresentam a noção de não humanos que em muito se conecta com a ideia de 

multiespécie que intentamos formular. Ampliam, sobremaneira, o espectro de análise 

ao afirmar que “animais, moléculas, objetos técnicos, divindades, procedimentos, 

materiais, edifícios, todos estes vários ‘não-humanos’ são importantes para os 
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humanos e não de maneira cosmética: as relações que temos com eles são um pouco 

o que somos” (HOUDART & THIERY, 2011, p.7, nossa tradução). 

Em texto seminal que introduz a edição especial sobre Multiespecie studies, do 

periódico Environmental Humanities, Dooren, Kirskey & Münster (2016, p.1) 

estabelecem os contornos do que se compreende como estudos multiespécies a partir 

de uma lógica condominial, histórica e coevolutiva dos seres vivos ao consignarem 

que  

 

os organismos estão situados dentro de profundas, e emaranhadas, 
histórias. E assim, para além da mera sobrevivência, formas 
particulares de vida, em toda a sua diversidade resplandecente, 
emergem de padrões entrelaçados de viver e morrer, de ser e tornar-
se, em um mundo maior. A íntima relação entre uma flor e sua abelha 
polinizadora é aquela em que ambas as formas de vida são modeladas 
e se tornam possíveis através de um patrimônio comum, um 
entrelaçamento que Isabelle Stengers caracteriza como “captura 
recíproca”. Como tal, elas não simplesmente se encontram – esta 
abelha e esta flor –, mas, ao invés disso, a sua relação emerge a partir 
de histórias co-evolutivas, a partir de ricos processos de co-tornar-se. 
Este co-tornar-se envolve o intercâmbio e o aparecimento de 
significados, a imersão em teias de significação que podem ser 
linguísticas, gestuais, bioquímicas e muito mais. 

 

Felipe Vander Velden (2018) advoga que essa multidão de seres vivos possui 

formas próprias de produção e ocupação de espaço, que desafia fronteiras estatais, 

demarcações espaciais entre o urbano e o rural, o domesticado e o selvagem, a 

natureza e a cultura.  

Por multiespécie compreendemos o complexo de relações estabelecidas pela 

multidão de entes que habitam o imaginário e a realidade mundana. Essas relações 

permitem trocas, fluxos, representações, compreensões e constituições recíprocas 

dos sujeitos imbricados, da paisagem e dos modos de ser e estar. Essas relações 

possuem potência para reorientar – ao mesmo tempo que são orientadas por – os 

modelos ontológicos vigentes – ou rotas ontológicas, se usarmos a terminologia de 

Descola (2015). Um sistema situado de afetação recíproca que concebe a existência 

como associações de co-tornar-se em dinâmica epistêmica-ecológica-pedagógica-

política contínua. 

Há um espaço-tempo condominial em que as relações são possíveis e fecundas. 

Essas relações não são abstratas, senão dimensionadas na concretude do mundo 

material, assentadas em um contexto geopolítico e histórico. Tampouco são 
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performadas em sentido idílico como um eterno retorno a um espaço destacado pré-

civilizacional, onde residiria o belo, o justo e a contemplação de uma natureza 

essencializada. O bucólico, o puro e o pastoril romântico não são predicados 

necessários e existentes em espaços de compartilhamento multiespécies. 

Longe de evocar uma simplificação ou redução categorial, a multiespécie 

dimensiona fatorialmente a complexidade na medida em que tratamos o 

multiespecífico não como apagamento genérico de entes descorporificados, mas 

como uma multidão de corpos complexos e situados que empreendem associações 

intra e interespecíficas. 

Lewgoy, Sordi & Pinto (2015, p.79), ao descortinarem a pluralidade inserta na 

categoria abstrata Animal, fogem do reducionismo categorial a que me refiro ao 

consignar que  

 

há todo um dispositivo biopolítico classificatório, técnico e informal que 
separa os animais “selvagens” versus “domésticos”, “domésticos de 
produção” versus “domésticos de companhia”, “selvagens rurais” 
(“fauna de conservação” ou “vida selvagem”) versus “selvagens 
urbanos” sujeitos a controle de zoonoses (ratos, pombos, insetos, etc.) 
e fauna de conservação em áreas de reserva no interior do meio 
urbano. 

 

O reconhecimento do entrelaçamento das existências humanas e não humanas 

trazem à tona uma ecologia política que, a princípio, não elide a violência como um 

dos princípios organizadores da sociedade, muito embora traga à tona a possibilidade 

de respostas disruptivas e projetos político-pedagógicos para construir alternativas à 

violência estrutural do sistema moderno/colonial. 

Outro ponto importante é que, ainda no espectro de análise contextual, o 

Sistema-Mundo Colonial (QUIJANO & WALLERSTEIN, 1992) também projeta um 

sistema de valores de ordem global às comunidades multiespécies. Os modos de 

conhecer, ser, organizar e estar, são mediados por dispositivos de uma sociedade 

específica que (im)põe esse modus.  

Essa sociedade, como sugere Grosfoguel (2011), tem que ser nomeada: um 

“sistema-mundo capitalista/ patriarcal/ ocidentalocêntrico/ cristianocéntrico/ moderno/ 

colonial”. Adiciono a perspectiva especista e neoextrativista como predicativo desse 

Sistema-Mundo.   
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Os predicativos do Sistema Mundo Moderno-Colonial são incontornáveis e 

possuem recursividades relevantes como princípios de poder e controle de sujeitos, 

relações e culturas. Dar visibilidade ao predicado é dar visibilidade à violência 

subjacente e, por consequência, evidenciar a possibilidade de subversão. Quando 

falamos de violência, ponderamos em sentido amplo, para considerar as violências 

simbólica, epistêmica, física, psicológica etc. As relações ecológicas, interespecíficas 

e intraespecíficas, são relações políticas, econômicas, jurídicas, éticas, estéticas e 

metafísicas.  

Nesse sentido, o exemplo da etnografia proposta por Anna Tsing é seminal. Seu 

percurso em busca dos cogumelos Matsutake (Tricholoma matsutake), fungos raros 

e valorizados do ponto de vista econômico, permite a imersão em uma estrutura 

internacional da cadeia de commodities e pensar a rota global do capitalismo na qual 

encontram-se inseridos estes fungos. Esta espécie de cogumelo, uma iguaria de alto 

valor comercial apreciada no Japão, emerge nas raízes das árvores, como o Pinheiro 

Vermelho Japonês. O relato da experiência etnográfica aponta para as paisagens nas 

quais aparecem os cogumelos, em processo de simbiose com esses pinheiros.  

O trabalho da antropóloga permite a compreensão das interações mais que 

humanas e do próprio mundo humano a partir dos cogumelos, quando afirma que os 

“fungos são indicadores da condição humana” (TSING, 2015, p.185). É a partir dos 

cogumelos que a autora analisa as “costuras do capitalismo global” (TSING, 2015, 

p.194) sem remover os sujeitos do mundo do capital, das classes e da regulação. Sua 

análise dispensa o bucolismo ou a busca utópica, mas percebe essas costuras como 

uma abertura ao questionamento. 

Outro trabalho que vale a referência é a etnografia de Vander Velden (2018) 

sobre a circulação de animais silvestres submetidos à rota do tráfico internacional de 

animais. Evidencia bem como os movimentos, circulações e transações se perfazem 

em uma rede local de atores do norte do Brasil. O relato etnográfico levado a cabo em 

Rondônia, na cidade de Porto Velho, busca caracterizar a circulação ilícita da fauna 

silvestre no país e no mundo, a partir dos encontros e intersecções dos múltiplos 

sujeitos envolvidos. As interações com pessoas que comercializam e realizam a 

circulação de animais silvestres e, de outra parte, a relação com os Karitiana, povo 

indígena de Língua Tupi-Arikém que habita a região, permitiu ao autor adensar as 

reflexões sobre as razões e motivações que conduzem os sujeitos a esta prática.  
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Na verdade, a tradição ocidental humanista rejeita ou tem dificuldade em 

perceber outridades não humanas como presenças e, por conseguinte, rejeita as 

ideias multi, ademais do fato de estarmos em um mundo cujas dinâmicas são 

performadas de maneira intrinsecamente pluriespecíficas. Assim, acreditamos que o 

humano posto pela tradição humanista e tal qual compreende-se vulgarmente 

(monoespecificamente) não existe.  

Urge compreender a colonialidade como dispositivo de poder que mina também 

a comunidade multiespécie, ao forjar um modelo apriorístico e universal do que é o 

mundo, como se constitui, quais transações se estabelecem, sob que base 

epistemológica se assenta, que cosmopolítica a rege, qual rota ontológica se 

estabelece e quais classificações sociais se impõem. Há um mundo (aqui incluído a 

dicotomia Natureza/Cultura ou Naturezacultura no sentido de Haraway) reduzido e 

centrado no humano. 

No giro multiespécie, a outridade não humana é posta em cena não como um 

passivo ambiental estático, um pano de fundo cenográfico, mas como projetores de 

agência. A natureza não é vista de forma morta, destituída de ação, senão em 

conexão, viva e interatuante (MARRAS, 2018). No entanto, há uma pluralidade de 

perspectivas e formas de inserir as relações interespecíficas na construção do social. 

Há uma série de estudos etnográficos que enfocam as relações entre humanos 

e demais seres, como os elefantes (LOCKE, 2017), corvos (VAN DOOREN, 2019), 

onças (SUSSEKIND, 2014), ratos de laboratório (SOUZA, 2013; CARVALHO, 2016), 

fungos (TSING, 2015b), minhocas e formigas (TAYLOR & PACINI-KETCHABAW, 

2015), Aedes aegypti (SEGATA, 2016), dendezeiros (LODY, 1992), mandioca 

(CAMPOS, 2016), as relações entre primatólogos e demais primatas (SÁ, 2013b), 

extinção de espécies animais (ROSE, VAN DOOREN & CHRULEW, 2017). 

As etnografias de comunidades indígenas sul-americanas expõem uma miríade 

de possibilidades outras de pensar as condições de humanidade e animalidade 

(GARCIA, 2018). Os sistemas ontológicos propostos por Philipe Descola (2015) e o 

Perspectivismo-multinaturalismo exposto por Eduardo Viveiro de Castro (2018) dão 

cabo desta análise. 

De acordo com Garcia (2018, p.182), 

 

o que vincula política e epistemologicamente parte da produção 
etnológica sul-americana atual aos chamados “estudos multiespécies” 
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é o esforço que ambos empreendem na compreensão conceitual de 
variadas formas de vida que se correlacionam, sem recorrerem a 
simbolismos ou sobrecodificações. 

 

A atentividade frente ao regime coletivo de (con)vivência salienta a diversidade 

como modo constitutivo e abre espaço para modelos de compreensão e de existência 

interespecíficos das espécies, no sentido proposto por TSING (2015).  

As etnografias dos povos ameríndios evidenciam a diversidade de relações que 

estes estabelecem com entidades não humanas. “As casas são repletas de animais 

que podem superar o número de seres humanos em uma residência. São macacos, 

jacus, quatis, jacamins, corujas, araras, tucanos, cotias, pacas, tartarugas, porcos e 

até filhotes de jaguares, criados pelas mulheres, crianças e, em alguns casos, por 

homens” (GARCIA, 2018, p.187).  

O mundo ameríndio é fundamentalmente um mundo multiespecífico, onde 

entidades não humanas são percebidas como possuidoras de semelhante substrato 

de interioridade (DESCOLA, 2015). Compartilha-se, assim, um estatuto de condição 

comum, geralmente predicativos que o naturalismo ocidental reivindica apenas ao 

humano. É como se todos compartilhássemos da condição humana ainda que 

biologicamente não humanos. O elemento de distinção seria dado pela fisicalidade 

dos entes, uma roupagem que esconde uma essência compartida entre humanos, 

plantas, animais, ancestralidades e deidades.  

Garcia (2018) expõe a cosmovisão dos Guajá, comunidade indígena do 

Maranhão, através da noção de espécies que se interconectam pelo “andar junto”, 

(wata pyry) que traduziria um estar na aldeia em relação com uma diversidade de 

espécies. A noção de criação é expandida para abarcar atos de cuidado e atentividade 

interespecíficos. Nesse sentido, para os Guajá, o que se cria, não se come. Garcia 

(2018) exemplifica diversas relações de criação entre espécies animais não humanos. 

De forma semelhante a outros povos amazônicos, os Guajá não possuem uma 

palavra para a categoria animal, de um ponto de vista genérico, mas possuem 

palavras para diferenciar o animal caçável (ma’amiara) e o animal criável (hajma).  

Outro ponto relevante da cosmontologia Guajá, ainda concernente à atentividade 

multiespécie, diz respeito aos cuidados com filhotes que foram caçados. Os heimá, 

como são chamados, são criados como membros da família: macacos, porcos do 

mato, cotias etc. As mulheres, inclusive, costumam amamentar os filhotes lactentes. 

Não há embaraço ou impedimento à amamentação transespecífica, muito em função 
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da concepção segundo a qual somos todos entes que compartilhamos dos mesmos 

predicativos de interioridade, desta forma somos todos semelhantes com roupagens 

externas distintas. 

Os Matis, indígenas da Amazônia brasileira, designam wiwa os seres 

familiarizados, aqueles entes animais e vegetais que se inserem no sistema de 

responsabilização decorrente da esfera de influência humana, aqueles que coabitam 

os shobos (ERIKSON, 2012). Para os Matis, os espaços humanos são concebidos em 

relacionalidade com os espaços animais e vegetais. “A muda de um cipó estimulante 

(tachik) torna-se, por exemplo, tachik wiwa após ter sido transplantada para a 

proximidade de uma habitação, num local que facilitará sua colheita posterior.” 

(ERIKSON, 2012, p.18).  

Os xerimbabos – animais não humanos inseridos no âmbito afetivo-familiar – são 

incluídos nos espaços domésticos, “são por vezes enfeitados com miçangas, levados 

nos braços e, sobretudo, são enterrados após a morte” (ERIKSON, 2012, p.21). Assim 

como os povos Guajá, as Matis também amamentam os xerimbabos e, assim como 

procedem com os bebês humanos, oferecem comida pré-mastigada aos filhotes. As 

cosmontologias ameríndias forjam mundos plurais e pluriespecíficos ricos em 

complexidades e que podem ensinar saberes relevantes ao Direito, saberes estes que 

foram silenciados historicamente, reputados como epistemologicamente inferiores, 

incautos e incivilizados. 

Há duas dimensões que julgamos relevantes para a compreensão da 

humanidade em uma acepção multiespécie: somos condição de possibilidade de 

comunidades multiespécies e, ao mesmo tempo, pertencemos a comunidades 

multiespécies. Em nossos corpos habitam múltiplas formas de vida que interatuam 

coletivamente. Cada corporalidade humana é, em si, uma multidão que atua 

concomitantemente como zona de encontro – e nesse contexto em um sentido 

próximo à noção de ambiente – e como membro de sua própria comunidade corporal 

multiespécie – estabelecendo relações simbióticas e parasitárias. 

Nesse sentido, cabe a reorientação dos axiomas “os animais são bons para 

conviver”, “os animais são bons para pensar”, “os animais são bons para comer”, para 

afirmar também que o animal humano é criatura boa para conviver-dentro (em uma 

imersão simbiótica e/ou parasitária, como zona de contato) e conviver-com (em um 

espectro relacional extracorpóreo, em uma zona de contato). 
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Por outro lado, os padrões de ser, estar, sentir, tornar-se são coconstituídos em 

uma rede emaranhada de espécies e espécimes. Essa perspectiva apaga, em certa 

medida (ou ao menos as deixa mais porosas), as dicotomias humano x não humano, 

natureza x cultura, uma vez que inscreve a multitude de viventes como 

corresponsáveis recíprocos pela construção de comunidades de (sobre)vivência. Van 

Dooren, Kirksey & Munster (2016) expõem essa condicionalidade recíproca com o 

exemplo da relação estabelecida entre a abelha e a flor para afirmar as modelagens 

de vida através de um patrimônio comum. 

Uma das possíveis críticas à perspectiva multiespécie poderia ser o centramento 

dado à própria noção de espécie. De certa forma, a crítica procede na medida em que 

há um processo de colonização dos sujeitos a uma moldura previamente determinada 

pelo modus taxonomista de conhecimento científico, artificialmente imposto. Há uma 

tipologia taxonômica que agrupa entidades pelas similaridades na mesma medida que 

as separa pelas diferenças. Com isso, não são percebidos os agenciamentos 

subjacentes às relações, fluxo e trocas. 

No entanto, a tentativa não é de superação categorial e negação da noção de 

espécie. Segundo Garcia (2018, p.195), “a própria ideia de espécie, ela mesma, pode 

ser repensada etnograficamente, sem necessariamente termos que negá-la ou excluí-

la. Apenas usá-la como mais uma ‘ficção’ em nossas análises passível de 

problematização por diversos povos ameríndios”. É justamente nesse sentido que 

emprego a ideia de espécie atrelada ao multi. 

Como afirma Eduardo Viveiros de Castro (2013, p.3), “a diferença entre as 

espécies não é, para começar, anatômica ou fisiológica, mas comportamental ou 

etológica (o que distingue as espécies é muito mais seu etograma – o que comem, 

onde habitam, se vivem em grupo ou não. etc. – do que sua morfologia”. 

Garcia (2018) afirma que a priori dois animais não serão da “mesma espécie” 

apenas pela sua morfologia ou etologia. Para o autor, “etologia e morfologia não são 

um pressuposto em uma noção ameríndia de espécie, que escapa a um 

essencialismo característico dessa noção. O caráter relacional (ou relacionalista) é a 

tônica” (2018, p.200). Esse é o enfoque relacional que o estudo multiespécie tenciona 

evidenciar em detrimento da fixidez taxonômica. 

O estudo multiespécie não se trata propriamente de uma indiferenciação que 

apaga as especificidades do vivente, senão o reconhecimento da pluralidade de 
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diversidade e perspectivas-narrativas de mundos que se inserem dentro desse 

contexto. 

Que tipos de realidades emergem quando se desestabiliza a dicotomia 

natureza/cultura? (SERNA & DEL CAIRO, 2016). E mais, em mundos povoados por 

entidades com agência, perspectiva de si, do outro e dos mundos, que tipo de 

normatividades seriam construídas? Como esses entes partilham espaço e paisagem 

em seus mundos? Qual o papel dispensado ao Direito oficial nessas dinâmicas? 

Certas correntes nortistas da Ética Animal (SINGER, 2010) representam os 

animais não humanos como pacientes morais ao invés de agentes atuantes na vida 

social. Por consequência os animais seriam vistos com alguém ou algo incapaz de 

responder. Responder no sentido de emissão de ação direcionada e autônoma. 

Estariam em estado de passividade, quase que redutível ao estatuto de coisa (ainda 

que esses autores intentem retirá-los desta condição), mas que seria uma coisa 

vulnerabilizada capaz apenas de sofrer danos (REGAN, 1998).  

O processo de filhotização (INGOLD, 2000) alimenta uma exacerbação da 

maternagem (LEWGOY, SORDI & PINTO, 2015), mediante uma paixão animalitária 

(DIGARD, 1999) dispensada a certos animais específicos tidos como pets. Esses pets 

seriam ao menos vistos como sujeitos, mas sem agência, destinatários da ajuda 

animalitária da “causa animal” (PASTORI & MATOS, 2017).  

Já uma proposição multiespécie percebe os animais, assim como os 

dendezeiros (CARDOSO, 2016), como fazedores de mundo26, como possuidores de 

agência e um estatuto próprio, como atores morais que se relacionam com o mundo 

e com humanos em um estado de não passividade. Nesse contexto, os animais 

imprimem sua nota no mundo. Existem, persistem e resistem, opondo resistência 

intencional aos desígnios humanos, inclusive (HRIBAL, 2003). Há aqui um 

reconhecimento dos animais como sujeitos corporificados (não necessariamente no 

sentido estritamente jurídico-dogmático do termo).  

O reconhecimento da condição de pessoa ou sujeito atribuível a entes não 

humanos não estabelece a priori uma simetria das relações com humanos, até mesmo 

                                                           
26 De acordo com Cardoso (2016, p.272), “o dendê é planta de urubu, comida de pássaros como o 
papagaio ou de animais como a paca, óleo e atrator de caça para os humanos, e também para estes 
últimos fonte de histórias contadas. É interessante compreendermos como o dendê produz suas 
relações e a textura de seu mundo, seu modo de agir coordenado com ‘outros’ Outros, desafiando 
fronteiras e limites”. 
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porque nas esferas de intra-humanidade essa simetria relacional não é factualmente 

verificável, tão somente fetichizada via estruturas normativas abstratas. 

Os termos do debate jurídico sobre o estatuto do “Sujeito de Direitos” são 

alimentados pelo substrato ontológico que se encontra diluído na tessitura do Social. 

As sociabilidades tecidas sob um aparato monoespecífico típico do naturalismo 

ocidental referendou um modelo de sistema jurídico que projeta os animais como 

recursos afeitos à ideia de coisa ou artefato. De acordo com Lewgoy & Segata, (2017, 

p.156) o regime ontológico naturalista reduz   

 

uma pluralidade de entes (os animais não humanos) a uma categoria 
residual da “humanidade”, definida pela inexistência dos traços como 
razão, consciência e linguagem, que singularizam o humano ... Nesse 
regime, o estatuto jurídico dos animais oscila entre a ideia de objetos.  

 

A ponderação que colocamos no que se refere à disputa por afirmação e 

reconhecimento da causa animal é em que proporção os animais são percebidos 

como sujeitos com agência corporificados ou em que medida não conseguem superar 

a diferenciação especista que reivindica proteção apenas aos animais desejáveis ou 

de companhia. Acabariam, assim, por recair no naturalismo ocidental que criticam em 

suas narrativas? Encontra-se o discurso hegemônico da ética animal cristalizado em 

uma narrativa de um “humanismo dissociativo [que] cristalizou taxonomias de 

diferença entre ‘nós’ e ‘eu’” (SÁ, 2013a, p.243)? 

A condição de sujeito no sentido multiespécie que propomos é a de um sujeito 

concreto, corporificado e especificado no espaço-tempo. Não um sujeito abstrato 

universal como predicado existente a priori e de forma indiferenciada a todos aqueles 

que o sistema jurídico vindica a ficção da condição de persona jurídica.  

A noção de sujeito em um sentido decolonial e multiespecífico revitaliza e 

oxigena a discussão jurídica sobre o estatuto das coisas e das pessoas para pensar 

nas condições de possibilidade para alargar o espectro de proteção projetado na 

noção de sujeito de direito, para fazer incidir a algumas espécies animais benefícios 

diretos do sistema de direitos. Retira-se a cristalização e a fixidez das categorias 

Sujeito de Direito e Pessoa, no sentido jurídico, para compreendê-las como porosas, 

socialmente negociadas, maleáveis e contingenciadas.  

Os pórticos do fórum, desta forma, estão se abrindo aos sujeitos individuais não 

humanos que reclamam ao Judiciário uma resposta eficiente frente às violações de 
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suas prerrogativas básicas de direito. Modelos ontológicos e ecológicos definiriam 

formas diversas de conceber o conceito jurídico de meio ambiente equilibrado. As 

normas ambientais possuem uma moldura ampla de conformação jurídica em seu 

processo de concretização. Põem-se em jogo cosmopolíticas e modelos econômicos 

de desenvolvimento. 

 

 

4.6. Direitos da natureza e novo constitucionalismo latino-

americano 

 

 

Ainda no contexto das disruptividades atinentes às alternativas cosmopolíticas 

ao Direito Animal hegemônico, temos os chamados Direitos da Natureza, consignados 

em países latino-americanos. O NCLA apresenta-se como um movimento 

constitucional com intenções de disruptividade em relação ao modo hegemônico de 

constituição de Estado e Direito que podem projetar um modelo multiespecífico de 

relações jurídicas.  

É um movimento constitucional que surge nas últimas décadas nos países 

latinos e constitui um conjunto de ideias consagradas em algumas Constituições que 

refletem uma experiência constitucional, em certa medida, desvencilhada do modelo 

hegemônico eurocentrado e dos moldes americanizados. Ou seja, é um esforço de 

criação constitucional do próprio Estado de acordo com a realidade local. Abre-se um 

espaço constitucional para debater as relações entre humanidade e natureza em 

termos que destoam da ética tradicional da ecologia capitalista, deslocando 

substancialmente os valores constitucionais subjacentes à produção do Estado para 

pensar em termos de Bem Viver e não de Viver Bem. 

Os Constitucionalismos Latino-Americanos têm enfrentado, nas últimas 

décadas, questões até então não plenamente discutidas/inseridas no âmbito dos 

Movimentos Constitucionais Hegemônicos de raiz eurocentrada. A afirmação dos 

Direitos da Natureza e a Constitucionalização dos Direitos Animais no continente 

impulsionam o Direito a reorientar o sistema posto de proteção aos Direitos 

Fundamentais em uma potencial faceta não antropocêntrica e com possibilidades de 

correlação com cosmopolíticas locais. 
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A inserção da questão animal como matéria constitucional pôde proporcionar um 

balizamento especial do Direito Animal, posto que se tornou matéria hierarquicamente 

superior e, portanto, um vetor jurídico orientador e condicionador das ações públicas 

e privadas relativas ao trato das demais espécies animais.  

A realidade brasileira é significativa diante desse contexto, uma vez que a 

Constituição de 1988, ao vedar atos de crueldades oponíveis aos demais animais, 

tornou-se um marco do pensamento acerca dos Direitos dos Animais. Passou a 

vislumbrar a possibilidade de espaços jurídicos de reconhecimento do interesse que 

o animal não-humano possui de ter respeitada sua existência enquanto Ser. Passa, 

assim, a ser uma porta de entrada para a discussão jurídica da temática. 

Em sentido consonante às Constituições do Equador e da Bolívia, vislumbra o 

reconhecimento dos Direitos da Natureza. Essa inserção pressupõe uma necessária 

ressignificação do ponto de vista semântico e operacional do Constitucionalismo 

Contemporâneo para abarcar a proteção animal e dos demais elementos da Natureza 

sob um ponto de vista não especista-expropriatório.  

Com isso, o NCLA pode ter potencial para servir de fundamento para o 

reconhecimento e desconstrução dos processos de Colonialidade da Animalidade 

Não Humana, que tem sido utilizada como suporte fático-ideológico de legitimação da 

exploração dos animais.  

Os Movimentos Constitucionalizadores estiveram, e ainda permanecem, 

enraizados em uma Matriz Colonial que instaurou um modelo de Constitucionalismo 

não disruptivo, calcado em soluções hegemônicas e ocultação dos processos de vida 

e realidade situados no tempo e no espaço.27 A historicidade latino-americana foi 

ignorada na construção de seus processos constitucionais. O modelo 

Constitucionalismo Moderno fora simbolicamente impingido.28  

Haveria um constitucionalismo pré-invasão das Américas - ou uma forma de 

estruturação política - que se normatiza e modela a organização do poder nas 

comunidades ameríndias: constitucionalismo Inca, Maia, Asteca etc. Modos de ser e 

fazer a normatização social e do poder que foram subalternizados, reputados como 

inexistentes e desimportantes para a conformação dos Estados nascentes. 

                                                           
27 Sobre as realidades jurídico-políticas pré-invasão, ver Mendieta y Núñez (1992), Flores (2009), 
Kohler (1969).  
28 Sobre realidades jurídicas silenciadas e ocultadas pela Matriz Colonial ver, p.ex., Zorrilla & Chimbor 
(2011), Aleksandar (1996). 
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Concatena-se à lógica descrita o atual discurso substancialista do 

constitucionalismo contemporâneo que reivindica a centralidade da chamada 

dignidade da pessoa humana no sistema de afirmação de direitos. Assim, o princípio 

da dignidade da pessoa humana seria o epicentro gravitacional do sistema de 

proteção de direitos fundamentais. 

As existências para além do elemento humano foram historicamente 

desconsideradas e tratadas como bens, propriedades e objetos sujeitos à legítima 

exploração, conferida pelo Direito estatal.29 O mundo é observado, compreendido e 

operado em termos humanos, desse modo, o que passa ao largo das bordas 

antropocêntricas é reputado como não existência, sendo sistematicamente ocultado, 

silenciado e subalternizado. Nesse sentido, os Direitos Humanos serviriam como uma 

cláusula de barreira para que a fruição destes valores jurídicos não fosse estendida a 

outros seres vivos.  

Quando a dignidade da pessoa humana torna-se o feixe axiológico do 

Neoconsitucionalismo, a humanidade é fincada, de uma vez por todas, como baluarte 

do Direito. Os sentidos do Direito são mediados apenas se submetidos à filtragem do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

Diante dessa conjuntura, resta o questionamento acerca da relação que este 

sistema posto – incluindo o Direito, os sujeitos e as representações sociais – 

estabelece com animais não humanos, assim como cabe analisar as condições de 

possibilidades para uma ruptura paradigmática e consequente inserção dos animais 

não humanos no quadro de proteção dos Direitos Fundamentais, sob um prisma não 

antropocêntrico, não especista e não hegemônico.  

Dessa forma, supomos a necessidade de uma construção constitucional não 

colonial, assim como a reavaliação dos direitos fundamentais de forma antiespecista. 

Visualizamos a constituição de um Estado plurinacional como ponto de corte frente à 

história neocolonial e a ruptura com modelos clássicos eurocentrados de democracia, 

para a tentativa de construto democrático ancorado na realidade latino-americana.  

Supomos a construção relacional de sustentabilidade, pondo a natureza como 

sujeito imbricado nesta relação, que utiliza a Constituição como instrumento normativo 

de composição do Estado para readequar o contrato social latino-americano em 

                                                           
29 Inobstante esta posição hegemônica, ao longo do século XX há uma larga discussão no âmbito da 
Ética e da Ecologia em países nortistas sobre a ampliação de consideração para entidades não 
humanas. Nesse contexto de produção do Norte Global, ver Stone (1972). 
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termos decoloniais, ou seja, há uma tentativa de desvencilhamento da Matriz Colonial 

e do repertório jurídico imposto para pensar o jurídico que há nas realidades outras e 

cosmovisões desconsideradas historicamente. 

Dessa forma, os modos e concepções de vida suprimidos pelo poder colonial 

seriam reavivados pelo constitucionalismo andino. O buen vivir figuraria como um 

corte epistêmico e ontológico ao monismo cultural e jurídico. Uma noção blocada de 

Estado não teria o condão descritivo e prescritivo social adequado, ante a pluralidade 

cosmológica e operativa, para lidar com as relações não apropriativas do humano para 

com a animalidade e a natureza.   

Com os breves apontamentos da sedimentação do Direito Animal como campo 

disciplinar podemos intuir que, inobstante, a valia das conclusões e referências – trata-

se de típico modo de conhecer e relacionar parametrizado pela Matriz Colonial. Os 

conhecimento produzidos pelo Norte global são reproduzidos pelo Sul de forma 

simbolicamente coercitiva. Nesse sentido, a Colonalidade do Saber desempenha aqui 

uma função vital para compreensão e análise. 

Há um silenciamento das experiências do Sul global, uma ocultação, inclusive, 

de cosmovisões que propõem o estabelecimento de relações entre a animalidade 

humana e não human menos detrimentosas. O conhecimento e a visibilização de uma 

produção do ser e do saber ancorada nos modos e representações locais evitariam 

que modelos pret a porter fossem postos a forceps.  

Questionamos em que medida a importação do bloco epistemológico da Teoria 

do Direitos (dos) Animais seria um instrumental útil para lidar com as problemáticas 

típicas da realidade latino-americana. No entanto, não desconsideramos a relevância 

teórica, tampouco o empenho intelectivo da doutrina anglo-saxã. Pomos em tela, 

apenas, a máxima segundo a qual toda teoria está inscrita em um lugar e, por via de 

consequência, é limitada por esse espaço geopolítico de enunciação.  

Ou seja, as relações materiais que estabelecemos com a animalidade é situada 

no espaço e no tempo. Não há modelo universalizante que dê conta de todas as 

especificidades locais. Desta feita, a incursão nas cosmovisões latino-americanas 

pode conduzir à conclusão do Novo Constitucionalismo Latino-Americano como 

movimento constitucional ancorado na realidade local que pode ser uma porta de 

entrada para enunciação de uma Teoria do Direito Animal própria e autônoma.  

A propositura de um Constitucionalismo disruptivo, ancorado nas bases 

epistêmicas decoloniais parece ser um âmbito de pensamento e ação frutífero para a 
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discussão das relações da humanidade com a animalidade e demais elementos da 

natureza em uma perspectiva descolada das noções hegemônicas de propriedade, 

apropriação e dominação.  

Todavia, não propomos uma visão essencializada e idílica da decolonialidade ou 

do constitucionalismo latino-americano. Visualizamos, apenas, outras portas de 

entrada para o enfrentamento de dilemas e problemas, desta vez, ancorados nos 

modos localmente estabelecidos de ser e experienciar o mundo. 

A condição de propriedade atribuível aos animais não humanos parte de uma 

tensão histórica estabelecida entre a fruição dos direitos individuais de propriedade e 

a proteção ambiental como direito transindividual. Braga & Correa (2012) expõem que 

com esta tensão tem havido uma supervalorização do instituto de propriedade, mesmo 

que sob os influxos dos princípios da função social e socioambiental. As relações 

extrativistas e expropriatórias são legitimadas por essa supervalorização que leva a 

cabo o processo de Colonialidade da Natureza (LANDER, 2014). 

No contexto das realidades dos movimentos disruptivos do constitucionalismo 

clássico saltam aos olhos a constitucionalização dos direitos da Natureza nas 

Constituições da Bolívia e do Equador. 

A Constituição do Equador inaugura um mandamento até então não visto nas 

demais estruturas constitucionais dos Estados: a titularização de direitos pela 

Natureza.30 Consigna em seu preâmbulo a celebração da natureza, a Pachamama. 

Afirma a necessidade de construção de uma forma de convivência que reconheça a 

interdependência de todos os elementos da natureza – nela incluídos os animais 

humanos e não humanos. O objetivo deste redimensionamento do viver é atingir o 

Sumak Kawsay – o buen vivir.31 

Ademais, o capítulo VII da Constituição apresenta expressamente os direitos da 

natureza. Em seu artigo 71 fica consignado que a Natureza ou Pachamama, onde é 

reproduzida a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e à 

manutenção e regeneração de seus ciclos de vida, estrutura, funções e processos 

evolutivos.  

Ainda, atribui direito de representação a toda pessoa, comunidade, povo ou 

nacionalidade para velar os direitos da natureza constantes na Constituição. Vale 

                                                           
30 Para aprofundamento sobre a temática, ver Zaffaroni (2011) e Oliveira (2013). 
31 Ver Brandão (2013). 



116 
 

notar que já no art. 10 se visualiza claramente que a natureza é titular dos direitos 

reconhecidos e atribuidos pelo texto constitucional. 

Já a Carta Constitucional Boliviana de 2009 afirma o direito a um ambiente 

saudável, protegido e equilibrado em uma perspectiva intergeracional, individual e 

coletiva. O exercício desse direito, ademais de ser marcado pela titularização do 

humano em caráter social e econômico, tende a reconhecer direitos de outros seres, 

uma vez que pressupõe a observância dos outros seres vivos, o que faz supor a 

necessidade de reconhecimento de direitos a esses seres.  

Tais perspectivas inauguaram uma porta de abertura para pensar e operar de 

forma disruptiva o Constitucionalismo na América Latina.  O reconhecimento da 

diversidade, através da instituição de um Estado Plurinacional, enlarguece o espectro 

de fundamentação do Direito. O Novo Constitucionalismo Latino-Americano pode se 

alinhavar com as Epistemologias Decoloniais e estabeler um pensar jurídico 

autonomo que irrompe com os monismos culturais e juridicos que nos foram impostos.  

Nesse contexto, há possíveis pontos de encontros conciliatórios entre a Teoria 

do Direito Animal, a Epistemologia Decolonial e o Novo Constitucionalismo Latino-

Americano para vislumbrar a lide com os dilemas e problemas que tensionam a 

relação entre animalidade e humanidade. Ou seja, pensar o localidade e a 

animalidade de forma conjugada e destacada das imposições da Matriz Colonial pode 

possibilitar a construção de formatações jurídicas consentâneas com a realidade, 

ancoradas na historicidade e reconhecedoras das assimetrias impostas pelo 

capitalismo. 

As existências e senciências animais possuem uma geopolítica ocultada que 

deve ser desvelada para que se permita o pensar jurídico e a operação administrativa 

e particular de forma não hegemônica. O NCLA se apresenta como um movimento 

constitucional possivelmente disruptivo que pode vir a estabelecer pontes de abertura 

ao dialogo e construção de um Direito Animal desvencilhado da matriz colonial. 

No entanto, tais práticas devem estar ancoradas nas tipologias da participação 

política, valores dos atores sociais e ação política apoiadas nas realidades locais, 

reconhecedoras da alteridade e da diversidade. Assim, intuímos que a experiência 

constitucional latino-americana provou ser um ambiente fértil para a discussão das 

questões da bioética animal e dos direitos dos animais de acordo com as 

características socioculturais da região. 
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Notem que aqui estamos falando da proteção ao ente coletivo Natureza, não da 

titularização dos elementos-parte desse todo, ou seja, não é necessariamente intuitivo 

que nessa perspectiva ecocentrada os animais sejam titulares de direito. Isso porque 

quando falamos em Direito Animal nos referimos à consideração do animal não-

humano como um sujeito-indivíduo que possui o interesse subjetivo de permanecer 

existindo, gozar e fruir de suas liberdades, e a aspiração de que esse interesse passe 

a ser juridicamente relevante ao ponto da consideração do animal como sujeito titular 

de direitos. 

A priori o reconhecimento dos direitos da natureza não impediria, por exemplo, 

a pesca, a caça ou a pecuária, desde que essas atividades fossem empreendidas de 

forma tal a não macular a existência, manutenção, regeneração dos ciclos vitais, 

estrutura, funções e processos evolutivos da natureza. No entanto, preferimos pensar 

os Direitos da Natureza não de forma dicotômica com o Direito Animal, mas, sim, de 

modo a buscar espaços de entrelaçamento, pontos de encontro entre as duas 

perspectivas teóricas e operacionais.  

Assim, pensamos ser possível pensar a titularização de direitos pela natureza 

tendo em vista a importância do “todo”, em uma perspectiva holística, mas que não 

ignore as subjetividades, de modo que se perceba que as partes que compõem esse 

“todo” possuem valor intrínseco e interesses subjetivos. Dirimir a tensão entre 

coletivismo e individualismo por meio de posição dialética de ir e vir que considere o 

todo como condição de possibilidade de existência do indivíduo, em outros termos, é 

pensar a humanidade, a animalidade e o ambiente como interligados.   

Por fim, cabem alguns questionamentos pertinentes à tentativa de conciliar o 

Direito Animal, com o Novo Constitucionalismo Latino-Americano e a Epistemologia 

Decolonial. Nesse contexto, como construir um discurso de resistência para os 

animais? Como oferecer um espaço/posição onde o animal possa “falar” e ser 

“compreendido”? Não haveria na relação humanidade/animalidade um risco intrínseco 

de reprodução das estruturas de poder e opressão: manter o subalterno silenciado? 

Com superá-lo? Acreditamos que a chave operativa para as indagações perpassa 

pela fundamentação Decolonial do Constitucionalismo Latino-Americano de forma 

não especista.  
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Capítulo 5 

Decisões judiciais latino-americanas: pistas 
textuais da decolonialidade do direito animal 

 

 

O presente capítulo, diante da diagnose exposta até aqui, pretende analisar 

como se constroem os discursos judiciais referentes ao reconhecimento da condição 

de sujeito de direitos aos demais animais e elementos da natureza, especificamente 

nos casos exitosos levados a cabo na américa latina. Observar como o direito do 

fórum faz emergir novos sujeitos para uma ordem jurídica posta. A análise que se 

levou a cabo objetivou verificar a existência ou não de pistas textuais de giro decolonial 

neste percurso discursivo. Para tanto, nos valemos da análise crítica do discurso 

jurídico (COLARES, 2009, 2017) para se debruçar sobre as decisões judiciais tidas 

como leading cases mundiais do Direito Animal e da Natureza. 

 

 

5.1. Análise Crítica do Discurso Jurídico no contexto do animalismo latino-

americano 

 

 

O discurso decisório, enquanto evento autêntico do Judiciário, é mediado pelo 

seu contexto jurídico específico, pelas institucionalidades, pelos sujeitos imbricados 

ao texto e pelos instrumentos normativos previamente dados. Essa tessitura 

contextual influencia a construção das narrativas possíveis em uma Decisão. O 

discurso jurídico decisório, no sentido proposto por Virgínia Colares (2009), é 

ideológico, argumentativo e persuasivo. De acordo com Fairclough (1992), todo 

discurso, seja em maior ou menor grau, para romper com relações de dominação ou 

para reafirmá-las, é em si mesmo ideológico. 

De acordo com Viviane de Melo Resende (2018, p.618), “o uso situado da 

linguagem, ao produzir textos, que são parte do resultado de eventos sociais, tem 

efeitos causais, gerando mudanças em nosso conhecimento sobre o mundo”. Essas 
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mudanças também repercutem em nossas ações e representações sociais, bem como 

nas ordenações sociais e marcadores da diferença.  

A autora forja um mapa ontológico, exposto abaixo, para descrever as estruturas 

sociais de classe, gênero, sexualidade, raça e etnia que são atravessadas pela 

linguagem. Salientamos a necessidade de acoplar a esse mapa ontológico uma 

estrutura social de espécie que media também as práticas sociais. 

 

 

Figura 6 – Mapa ontológico do funcionamento social da linguagem 

 

Fonte: Resende (2018:619) 

 

 As diferenças de fundo argumentativo, conteudístico e ontológicos nas decisões 

referentes ao reconhecimento de direitos atribuíveis à Natureza enquanto sujeito de 

direito e aos Animais não humanos, são produtos de atores sociais a partir de suas 

características de atores ideológicos nas instâncias sociais onde atuam. A Análise 

Crítica do Discurso objetiva enunciar e desvelar esses sujeitos, descortiná-los do mito 

da neutralidade (COLARES, 2009). 
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Algumas decisões que pretendem conferir direitos ou proteger interesses de 

animais não humanos específicos partem de argumentos e justificações jurídicas com 

lastro em notas doutrinárias do Direito Ambiental, notadamente do dano ambiental 

incutido à fauna e à principiologia jurídico-ambiental subjacente.  

Partem, igualmente, de textos legislativos inscritos no bojo do universo jurídico 

vigente e, em certa medida, traçando uma limitação às decisões possíveis do ponto 

de vista jurídico. Ademais, também se faz presente referências demarcadas de 

categorias analíticas próprias do discurso de movimentos político-acadêmico-

epistemológicos em prol da atribuição de direitos aos animais. Conceitos como 

senciência, especismo, antropocentrismo, são referentes constantes e incontornáveis 

(ainda que implícitos) que se alinham a uma fundamentação global e universal do 

Direito Animal, consentânea com os postulados da Ética Animal nortista.  

Já quando analisamos as decisões referentes à titularização de direitos por parte 

da Natureza há uma narrativa construída com lastro em um corpo teórico e legislativo 

próprios e que repercute na construção de um léxico específico, uma linguagem 

própria e um discurso ajustado a essas demandas.  

Partimos de duas facetas possíveis para avaliação das potencialidades 

decoloniais do discurso das principais decisões judiciais que conferem direitos aos 

entes não humanos no contexto latino: de um lado se as bases epistêmicas e 

ontológicas que nutrem o texto/contexto da decisão judicial e, consequentemente, da 

concretização normativa promovem um discurso decolonial e, de outra banda, se o 

decidido repercute materialmente na modulação de relações sociais de forma tal a 

forjá-las sob uma perspectiva decolonial do Ser, Poder, Saber, Natureza e Animais 

não humanos.  

Dessa forma, nos propusemos a buscar pistas textuais, nos dois casos, para 

perceber a abertura operativa para a compreensão dos institutos jurídicos de forma a 

decolonizar o imaginário jurídico, os sujeitos, instituições e normativas. Ou seja, 

objetivamos compreender a morfogênese da decisão judicial em casos em que 

emergem novos Sujeitos do Direito.  

Tomamos por base o quadro elaborado por Bragatto & Colares (2017) e o 

respectivo enquadramento teórico-metodológico para efetuar a verificação das 

camadas do discurso jurídico das principais decisões latino-americanas que versam 

sobre reconhecimento de direitos atribuíveis a animais não humanos e à natureza. A 

partir da presença ou ausência dessas categorias demarcadoras do pensamento 
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decolonial, abaixo mencionadas, podemos analisar se há prevalência dessas noções 

materializadas na superfície do texto e que possibilitariam a compreensão dessas 

decisões sob uma faceta decolonial. 

 

Figura 7 – Indícios de decolonialidade no discurso 

 

Fonte: BRAGATTO & COLARES (2017:958) 

 

O uso da análise crítica do discurso se justifica na presente tese pela 

necessidade verificar, na formação discursiva das decisões judiciais latino-

americanas que afirmam direitos aos animais e natureza, indícios textuais e 

discursivos de fundamentação teórica, jurídica, histórica, cultural atinentes à 

Decolonialidade enquanto campo de conhecimento disruptivo ou se há uma 

continuidade epistêmica da Ética Animal e Direito Animal nortista que são 

recepcionados no contexto latino em descolagem com o contexto material e jurídicos 

específicos.  

Bragatto & Colares (2017) empreendem intento estruturalmente similar ao 

analisar decisão do STF relativamente a grupos minoritários e vulneráveis (ADPF 

186/FD), nomeadamente afrodescendentes. Nesta tese partimos de um espoco de 

análise pós-humano. A análise perpassa pela busca de desconstrução de discursos 

de subordinação, um discurso decolonial em favor de animais não humanos. Nesse 

sentido, os animais não humanos são inseridos como grupo minoritário ou vulnerável 

na medida em que são carentes de poder, em função de estratégias sociais de 

debilização de suas identidades.  

Assim, demandas judiciais que impliquem grupos ou indivíduos vulneráveis 

podem sugerir a superação da condição de subordinação. Desta forma, superar a 
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condição de não existência no sentido fanoniano (2008), deveria, em tese, ser a 

premissa condutora de uma tomada de decisão judicial. Essa dimensão prescritiva do 

giro decolonial pode estar presente ou não em decisões de demandas judiciais de 

grupos minoritários.  

Os magistrados e tribunais podem assumir categorias decoloniais ao solucionar 

demandas. Consideramos a decisão judicial como evento autêntico do Judiciário que 

ao ser considerada uma prática discursiva pode ser apreciada como mediadora entre 

texto e prática social. Desta forma, pode tanto promover justiça como naturalizar 

opressões.  

A análise crítica do discurso possui uma agenda marcadamente política, assim 

como a Teoria Decolonial. Objetivam analisar como o poder se manifesta nas 

estruturas e relações sociais. Desta forma, se importam não só com a desconstrução 

dos textos, mas também com as consequências materiais do discurso. Desta forma, 

ao analisar criticamente a decisão judicial intuímos haver uma ideologia jurídica 

(CORREAS, 1995) que nutre a construção discursiva do Direito.  

Cabe pontuar, que a decisão judicial possui um caráter marcadamente 

intertextual na medida em que absorve e transforma uma série de outros textos 

(doutrinários, legislativos, jurisprudenciais, etc.). Como salienta Bragatto & Colares 

(2017, p.957) é “um texto que, à semelhança dos demais, é voz que dialoga com 

outros textos. As relações inter (trans) textuais funcionam como eco de vozes de seu 

tempo, da história de um grupo social, de seus valores, crenças, preconceitos, medos 

e esperanças”. Intertexto é diálogo social que remetem ao funcionamento das 

relações em contextos geohistóricos culturais, matrizes sociais do discurso. 

De acordo com Resende & Santos (2016) “as análises discursivas críticas são 

textualmente orientadas, isto é, a crítica aos problemas sociodiscursivos que 

investigamos toma por base análises linguísticas de textos.” Desta feita, o 

empreendimento aqui tomado levou em conta os textos de decisões judiciais. 

Buscamos realizar uma reflexão acerca dos caminhos escolhidos pelos sujeitos 

enunciadores da decisão ao representar os animais não humanos e natureza no 

contexto processual a fim de fazer emergir novos sujeitos no mundo jurídico.  

Para tanto analisamos decisões judiciais que são marcos internacionais com 

relação ao reconhecimento dos animais e natureza como sujeitos de direitos. A 

relevância dessas decisões se justifica na medida que são consideradas como as 
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primeiras decisões no mundo que reconheceram e fizeram emergir no mundo jurídico 

esses novos sujeitos de direito.  

Ademais, o interesse por essas decisões se adensa na medida em que elas se 

deram em países latino-americanos a despeito de a doutrina majoritária desta 

expertise ser marcadamente forjada no norte global.  

Foram analisados os Habeas Corpus concedidos em favor da Chimpanzé Suíça 

(Brasil) e Cecília (Argentina). Ainda, a decisão no caso circo Portugal (Brasil) e os 

casos do rio Vilcabamba (Equador) e rio Atrato (Colômbia).  

Desta forma, não nos debruçamos sobre decisões judiciais que versam sobre a 

temática própria do direito animal e direitos da natureza, apenas os leading cases que 

expressamente consignaram a nova condição jurídica de sujeito de direitos atribuíveis 

a essas entidades. Ou seja, o já largo grupo de precedentes no Supremo Tribunal 

Federal que discutem a dignidade animal em casos de maus tratos em diversos 

contextos socio-jurídicos não foram aqui analisados, inobstante sua relevância para a 

consolidação do direito animal brasileiro. 

 

 

5.2. O caso de Habeas Corpus em favor da Chimpanzé Suíça 

 

 

No Brasil, o caso Suíça vs. Jardim Zoológico de Salvador (2006) é dos mais 

paradigmáticos no âmbito da discussão acerca da titularidade de direito por animais 

não humanos. A Promotoria de Meio Ambiente da Bahia e demais signatários 

entraram com o pedido de Habeas Corpus em favor da chimpanzé Suíça, que à época 

vivia em confinamento no Jardim Zoológico da cidade de Salvador.  

Ao narrarem o a priori contextual que forjou a tese jurídica subjacente, Gordilho 

& Tagore (2012, p.2098) afirmam: 

 

Certo dia, chegando ao meu gabinete, tive uma ideia que mudaria 
completamente a minha vida: se os grandes primatas podem ser 
sujeitos de direitos humanos, eles podem ser pacientes em um habeas 
Corpus para defesa de sua liberdade física. Eu residia próximo ao 
Zoológico de Salvador e como os meus filhos estavam na primeira 
infância, eu já conhecia os dois chimpanzés que ali se encontravam 
enjaulados. Chegando ao meu conhecimento que um deles, “Geron”, 
havia falecido, em 20 de abril de 2005, instaurei, de ofício, o inquérito 
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civil n. 8/2005 para apurar as condições de vida dos chimpanzés 
naquele estabelecimento. Em seguida, intimei os veterinários do 
zoológico para uma audiência, quando eles me informaram que 
“Geron” havia morrido de câncer, no dia 19 de março de 2005, e que 
a sua companheira “Suiça” vivia em uma jaula de 73 metros 
quadrados. A partir daquele momento tomei uma decisão: eu 
impetraria um Habeas Corpus em favor daquela chimpanzé. Embora 
eu já tivesse em mãos os fundamentos teóricos para o feito, sabia que 
não poderia tomar aquela atitude sem o apoio de outras pessoas. 
Sabia que seria insultado e ridicularizado por pessoas que nunca 
pararam para pensar na condição em que viviam os animais. 
Passaram-se mais de cinco meses entre a abertura do inquérito civil 
até a impetração do Habeas Corpus, em 19 de setembro de 2005, e 
várias pessoas contribuíram com o feito, especialmente o promotor 
Luciano Rocha Santana e o então assistente administrativo da 
promotoria: Tagore Trajano. 

 

O argumento do pedido tinha como suporte fático os estudos que apontavam 

que os chimpanzés e os seres humanos possuíam uma carga genética semelhante, 

compartilhando 99,4% dos genes (GORDILHO, 2009). Com isso, pautou-se a 

ampliação do sentido da palavra “alguém”, prevista no artigo 64732 do Código de 

Processo Penal, para que o Habeas Corpus também pudesse alcançar a proteção de 

interesses de primatas. 

O caso figura, desde então, como um precedente judicial referência no campo 

do direito animal no Brasil e internacionalmente, ao passo que buscou efetivar uma 

das principais reivindicações do movimento abolicionista animal, qual seja, a de que 

os animais sejam reconhecidos como sujeitos de direitos e com capacidade para 

serem parte em ação judicial.  

 

Figura 8 - Fragmento I – Caso Suíça 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

                                                           

32  Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar 
(BRASIL, 1941). 
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O fragmento I identifica o objeto de estudo desta análise: o chamado, 

popularmente, caso Suíça. Para fins metodológicos e éticos dispensamos o processo 

de anonimização. Via de regra, os eventos autênticos do Judiciário, dentre eles as 

decisões, são documentos públicos disponíveis na íntegra em seus portais 

eletrônicos.  

Ademais, as decisões objetos de análise desta tese tratam de cases cuja 

repercussão no mundo jurídico precedem-na. Dessa forma, os sujeitos envolvidos são 

partes integrantes do imaginário jurídico e dos espaços institucionais do fórum, 

dispensando, assim, o anonimato sem prejuízo à integridade e dignidade dos 

envolvidos. Procedemos com a numeração das linhas, para realizar a análise do texto 

sem precisar reproduzi-los.  

O texto suprimido desta decisão (linhas 6 – 47) é referente a uma descrição 

sintética da petição inicial por parte do magistrado. Essas linhas sinalizam o processo 

de narrativização, ou seja, o relatório da peça judicial que apresenta exigências de 

legitimação da tomada de decisão ao demostrar que o magistrado, de fato, debruçou-

se sobre as peças processuais para formular sua tomada de posição. 

 

Figura 9 - Fragmento II – Caso Suíça 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento II sinaliza pistas textuais de reconhecimento da pluriversalidade 

como noção ou característica decolonial. Ao admitir (linhas 48-50) que haveria 

subsídios para decretação da extinção do processo, o magistrado poderia ceifar a 

discussão a partir de uma narrativa que reforçaria a noção imperial-colonial de sujeito 

e de Direito, suprimindo os espaços de dialogicidade no processo.  

No entanto, a partir de uma ótica de estímulo ao debate, o magistrado abriu a 

porta para a possibilidade de alternativas cosmontológicas a serem expostas pelas 

partes do litígio, abrindo a possibilidade de reconhecimento dos animais como sujeitos 
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de direito. Haveria, assim, a perspectiva de descortinar um mundo no qual vários 

mundos são possíveis e passiveis de coexistência, demonstrando indícios implícitos 

de decolonialidade. 

Segundo Gordilho & Tagore (2012, p.2100), o magistrado “indeferiu o pedido de 

liminar e recebendo a peça determinou a citação da autoridade coatora para 

informações, abrindo um precedente histórico para o mundo jurídico”. 

O ato de recebimento, consignado no fragmento ora comentado, além de 

evidenciar a característica presente da abertura cognitiva ao diverso e ressignificação 

da dogmática tradicional, assenta-se na consignação de uma alteridade 

transespecífica, na qual se constrói simbolicamente a evocação à presença do outro 

não animal como sujeito de direito, um discurso sobre a representação do outro, da 

capacidade de ser reconhecido como um alguém no mundo jurídico. 

 

Como en el Habeas Corpus es el paciente sujeto de derecho en el 
caso Suiça vs Zoológico de Salvador el juez tubo que, inicialmente, 
admitir que si el Writ cumplía las condiciones de la demanda, y para 
ello tuvo que entrar a analizar se Suiça tenía o no legitimidad ad 
causam, eso es, si podría o no ser titular de derecho de libertad de 
locomoción, si el pedido era posible y si el paciente tenía interés de 
actuar (GORDILHO, 2016). 

 
Ao possibilitar a discussão e o debate, o magistrado exibe uma abertura para o 

reconhecimento da diferença e sua consequente aceitação. Uma exploração da 

diferença no sentido dialógico, o reconhecimento como forma de construção de 

espaços pluriversais em que institutos jurídicos não sejam percebidos como 

cristalizados, mas sim como dinâmicos e, consequentemente, possibilitem discursos 

jurídicos nos quais a alteridade, além da humana, seja uma possibilidade factível. 
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Figura 10 - Fragmento III – Caso Suíça 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

A decisão judicial é um texto forjado em diálogo com outros textos, um discurso 

que se constrói em mediação com outros discursos. Os intertextos são utilizados pelo 

Judiciário como contextos relacionais nos quais matrizes culturais, históricas e sociais 

do discurso estão presentes. O intertexto funciona, em certa medida, como instância 

de absorção e enunciação de linhas teórico-ideológicas do Direito que fundamentam 

e conduzem a construção discursiva e normativa da decisão. Há um caráter 

persuasivo com base na autoridade normativa do intertexto. 

Norman Fairclough (2003) afirma que existem diferentes graus de dialogicidade, 

tanto do ponto de vista da intertextualidade como da interdiscursividade. Bragatto e 

Colares (2017, p.957) sintetizam os graus de dialogicidade nos termos seguintes: 

 

(a) uma abertura para a diferença, ou aceitação ou, ainda, 
reconhecimento dessa diferença; uma exploração da diferença, no 
sentido mais rico do termo “diálogo”; (b) uma acentuação da diferença, 
do conflito, da polêmica; uma luta entre os significados, normas e 
poder; (c) uma tentativa de resolver ou de superar a diferença; (d) uma 
suspensão da diferença, um foco na igualdade e na solidariedade e 
(e) um consenso, uma normalização e aceitação das diferenças de 
poder que suspende ou suprime as diferenças de significado e 
normas. 

 

Ao trazer como a discussão sobre a possibilidade jurídica de reconhecimento do 

remédio constitucional do Habeas Corpus para outros animais estaria consignada nos 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (fragmento III), o magistrado insere um 

intertexto cuja dialogicidade é exprimida de forma tal a acentuar o conflito, a polêmica, 

a luta entre significados, normas e poder, atinentes ao reconhecimento dos direitos 

dos animais.  
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O enunciador incorpora um intertexto na voz do Ministro Djaci Falcão como 

precedente da discussão sobre a possibilidade jurídica de consideração de interesses 

de animais como sujeitos de direitos, expondo um contrapondo aos argumentos do 

petitório inicial. Insere-se como contexto estratégico de demonstrar a complexidade 

do caso a ser dirimido. 

 

Figura 11 - Fragmento IV – Caso Suíça 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

A tessitura textual do fragmento IV sinaliza a estratégia de racionalização como 

construção simbólica de uma cadeia de raciocínio para justificar o ato que contraria 

“os juristas de plantão” (linha 74). Salienta-se, aqui, a importância dos intertextos na 

construção do magistrado. O enunciador dialoga com vozes acadêmicas no campo 

processual e do direito romano para corroborar uma tomada de decisão que estaria à 
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margem do modus tradicional e hegemônico de decidir em casos como esse. Recorre 

à estratégia da autoridade de quem enuncia o argumento como tática de afirmação 

de uma certeza construída com lastro da “melhor doutrina”, técnica largamente 

utilizada nas peças processuais.  

As vozes intertextuais trazidas pelo enunciador não versam propriamente sobre 

a questão em análise (saber se animais não humanos podem ser parte em uma 

demanda judicial, nomeadamente paciente de um habeas corpus), mas figuram como 

estratagemas voltados a confirmar a atitude do magistrado, de legitimar sua decisão 

inovadora como inscrita no corpo da ordem jurídica nacional. 

 

Figura 12 - Fragmento V – Caso Suíça 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento V o magistrado utiliza a voz de autoridade introduzida com a 

expressão “as condições intelectuais dos impetrantes, a quem se credita amplos 

conhecimentos jurídicos” para corroborar sua própria posição frente à decisão de 

ampliar o debate mediante pedido de informações.  

Há, em certa medida, um reverencialismo aos sujeitos que impetraram o remédio 

constitucional, que deixa evidenciar que a força simbólica de quem argumenta 

representou um papel relevante para a construção da convicção do magistrado. 
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Figura 13 - Fragmento VI – Caso Suíça 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento VI o magistrado dialoga com a peça processual juntada pela 

autoridade coatora, movimentando-se no grau de dialogiciadade referente a um 

consenso, uma normalização do estado da paciente do remédio constitucional.  

Exprime sua consternação com o óbito da chimpanzé, mesmo não percebendo 

“anormalidade aparente”, inobstante não se considerar “expert” no campo do saber 

da ciência do bem estar animal.  

Procura, em meio à alteração material da situação que se apresentou com a 

demanda judicial, justificar um conjunto de relações, evidenciando o modo de 

operação da ideologia de legitimação pela racionalização. 

 

Figura 14 - Fragmento VII – Caso Suíça 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 
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No fragmento VII há pistas decoloniais do reconhecimento da interculturalidade 

como elemento norteador do decisum. Isto porque afirma o Processo Penal como não 

estático e, consequentemente, susceptível a mudança. Há pistas de possibilidade de 

superação de visões excludentes na integração de culturas, posicionamentos diversos 

e divergentes sobre as relações humanos-demais animais.  

Ao comentar as repercussões exteriores à demanda judicial, o magistrado 

enuncia a complexificação da matéria e possível tentativa de integração entre os 

membros envolvidos na discussão parajudicial.  

Finaliza o argumento lançando questionamento à plateia, deixando 

propositadamente em aberto a questão da titularidade de direitos por animais não 

humanos. Mantém a dialogicidade concernente à uma abertura para a diferença, ou 

aceitação ou, ainda, reconhecimento dessa diferença; uma exploração da diferença, 

no sentido mais rico do termo “diálogo”.  

 

Figura 15 - Fragmento VIII – Caso Suíça 
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Fonte: elaboração própria, 2019 

 

 Vale ressaltar a explanação de Heron Gorgilho e Tagore Trajano (2012) acerca 

dos efeitos jurídicos da decisão, que se encontra consignadas no fragmento VIII. 

Salientam que, do ponto de vista processual,  

 

 antes de decidir se recebe uma petição inicial, o juiz procede a uma 
cognição provisória do mérito, analisando os elementos constantes da 
inicial e os documentos que a instruem, somente determinando a 
citação da outra parte quando estiver convencido, se et inquantum, da 
veracidade das alegações do autor e da provável procedência do 
pedido, mesmo porque esta decisão não é um despacho de mero 
expediente, mas uma decisão liminar de conteúdo positivo e natureza 
interlocutória. Além disso, foi preciso analisar os pressupostos 
processuais do feito, decidindo se o seu juízo era competente para 
julgar o feito e se os impetrantes tinham capacidade processual e 
postulatória para ingressar com o writ. 
Ao fazer esse juízo preliminar de admissibilidade da ação, o juiz fica, 
a partir de então, impedido de considerar inepta a petição inicial e de 
extinguir o processo sem julgamento de mérito. Infelizmente, no dia 27 
de setembro de 2005, a chimpanzé Suíça faleceu, e o processo foi 
extinto sem julgamento de mérito, tendo a morte da paciente ensejado 
o perecimento do objeto, que consistia na coação ilegal da sua 
liberdade de locomoção. Na sentença final, publicada 
coincidentemente no dia 4 de outubro de 2005, o próprio juiz admite 
que poderia ter extinguido o feito, ab initio litis, julgado inepta a petição 
inicial, por impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de 
agir em face de uma pretensa inadequação do instrumento 
processual. Mas não o fez, e ficará na história como o primeiro juiz 
brasileiro a reconhecer um grande primata como sujeito de direito. 

 
 

Ainda, procedemos com a feitura de uma nuvem de palavras para indicar a 

frequência de cada palavra utilizada na decisão judicial. O tamanho de cada palavra 
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indica sua frequência, de modo que as mais frequentes na narrativa do magistrado 

são, nesta ordem, “Habeas”, “Corpus”, “Direito”, “Chimpanzé”, “Pedido”, “Suíça”.  

A análise da frequência de palavras permite intuir a existência ou não de um 

léxico específico existente para lastrear a decisão, ou seja, se há um corpo teórico-

metodológico de um saber jurídico específico sob o qual versa a demanda judicial. No 

caso em comento se presta a verificar a existência de um vocabulário próprio do 

Direito Animal, afinado ou não com os parâmetros epistêmicos da decolonialidade.  

A frequência de palavras e as palavras em si não despertam atenção, uma vez 

que a presença desses vocábulos é esperada e expectável nos textos dessa temática. 

Na verdade, dentre as palavras mais frequentes a que destoa no contexto desse 

evento autêntico do Judiciário relativo à restrição de liberdade e à ação própria para 

fazer ceifá-la, destaca-se a palavra chimpanzé. Atente-se que a palavra Suíça, aqui, 

refere-se à alcunha da Chimpanzé, paciente do remédio constitucional.  

A palavra chimpanzé não estar diretamente assimilada às decisões afeitas ao 

instrumento processual habeas corpus justifica-se na medida do intento inicial dos 

impetrantes, restando compreendida a presença desta palavra, e sua intensidade, no 

corpo do texto. Pela análise da frequência das palavras, não se encontram presentes 

pistas textuais explícitas de uma abordagem decolonial.  
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Figura 16 – Nuvem de palavra – caso Suíça  

 

Fonte: Elaboração própria com recursos do wordsclouds.com 

 

Apesar de não haver intertextos expressos alinhados à matriz de pensamento 

decolonial, com aprofundamento teórico (dado que a própria natureza jurídica deste 

tipo de sentença não exige), há pistas textuais implícitas que operam em um sentido 

pragmático de visualização de reconhecimento de resultantes decisórios que influem 

em aspectos materiais relevantes para o reconhecimento de posições de proteção de 

minorias e segmentos vulneráveis da sociedade. 

De acordo com Gordilho e Tagore (2012, p.2106),  

 

Assim, o caso Suíça vs. Zoológico de Salvador acabou por se 
constituir em um precedente judicial histórico, tornando-se um marco 
judicial do direito brasileiro, ao fazer valer uma das principais 
reivindicações do movimento pelos direitos dos animais: o 
reconhecimento dos animais como sujeitos de direito, dotados da 
capacidade de reivindicar esses direitos em juízo. 
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A decisão contribuiu para a desconstrução do discurso de inferiorização e 

submissão desses animais. A construção discursiva evidencia um potencial, a 

despeito do fim resultante das condições materiais dos sujeitos envolvidos na 

demanda, para romper com discursos hegemônicos que afirmam os animais não 

humanos como inscritos em um espaço social de inconsideração de seus interesses 

e sua dignidade. Há uma leitura da decisão possível e compatível com o discurso 

decolonial. 

O magistrado incorpora em seu discurso decisório a noção de que o 

reconhecimento de direitos de segmentos vulneráveis não humanos é reivindicação 

por justiça. A temática do reconhecimento é transversal no discurso decolonial e pode 

se manifestar marcadamente na possibilidade de alteridade interespecífica, como se 

apresenta neste caso.  

No contexto deste Habeas Corpus há um espaço de disputa e conformação dos 

significados discursivamente construídos para a expressão “alguém”. No caso, o 

Judiciário “admitiu a legitimidade ad causam de um animal não-humano, ou seja, 

reconheceu-se, ainda que o mérito não tenha sido analisado, que o símio pode ser 

considerado um sujeito de direitos, tendo a capacidade de ser parte e reivindicar seu 

direito de locomoção” (ROLLO, 2016, p.177). Como os textos possuem em sociedade 

efeitos e recursividades causais, a discussão semântica e alargamento ou não da 

noção “alguém” parece ser sobremaneira relevante para o debate sobre as relações 

entre humanos e demais animais e possuem potência significativa para construções 

teóricas e discursivas situadas geohistoricamente e com lastro em cosmontologias 

latinas. 

 

 

5.3. O Caso do circo Portugal e o reconhecimento dos animais como sujeitos de 

direito 

 

 

Os modalizadores são marcadores textuais que evidenciam a atitude do 

enunciador frente ao que enuncia. Subdivide-se em modalização do enunciado e 

modalização do enunciador. Esses marcadores podem ser implícitos ou explícitos. 

Utilizaremos a modalização como categoria para dar conta da compreensão do 

funcionamento do corpus ideológico que nutre o discurso e o texto.  



136 
 

De acordo com Silva & Colares (2006), a modalização consistiria em dispositivos 

enunciativos pelos quais se construiria um universo de referência partilhada entre 

enunciador e receptor, sinalizando o ponto de vista, o locus enunciativo de quem forja 

o discurso, bem como uma zona de compartilhamento. 

Com lastro em Pinto (1994) podemos classificar a modalização do enunciado 

como alética, epistêmica, deôntica, ôntica e axiológica. A modalização alética 

representa um grau de possibilidade. A modalização epistêmica, por sua vez, 

representa um grau de certeza ou plausibilidade. A modalização deôntica representa 

um grau de obrigação ou de liberdade. A modalização ôntica representa um grau de 

factualidade ou de aparência dos estados das coisas descritas. A modalização 

axiológica representa um grau de adesão. 

O caso Circo Portugal (2010) refere-se a uma determinação liminar para a 

remoção de animais do Circo Portugal, à época instalado no município de Salvador-

BA. A magistrada Ana Barbuda, em sede de plantão Judiciário, acatou o pedido liminar 

em Ação Civil Pública manejada pela promotoria de Meio Ambiente e duas 

associações protetoras dos animais, Terra Verde Viva e Célula-Mãe. 

A decisão da juíza lastreou-se na afirmação de maus-tratos aos animais do circo 

e, consequentemente, descumprimento da lei de crimes ambientais e na consideração 

até então textualmente inédita no mundo jurídico: a afirmação e reconhecimento dos 

animais como sujeito de direitos. Dessa forma, ante o ineditismo, analisamos as pistas 

textuais desta decisão, a fim de buscar elementos fundamentadores em consonância 

ou não com o discurso decolonial. 
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Figura 17 – Nuvem de palavra – Caso Circo Portugal 

 

Fonte: Elaboração própria com recursos do wordclouds.com 

 

A nuvem de palavras, acima exposta, evidencia as palavras mais frequentes da 

decisão em análise. Chama atenção para o fato de “dignidade”, “respeito”, “vida”, 

“cuidado”, “animais” serem palavras frequentes ao longo do texto. São fruto de uma 

modalização axiológica na construção discursiva levada a cabo pela magistrada 

enunciadora da decisão. Percebe-se uma gramática própria aos discursos de 

afirmação de direitos fundamentais, estipulando certos valores jurídicos que são 

centrais em Estados Democráticos de Direito. Essas palavras, contextualizadas pelos 

sujeitos envolvidos, enunciam um discurso de desconstrução de relações de 

subordinação e marginalização do outro não humano. O léxico em comento pode 

servir para reforçar o reconhecimento de grupos vulneráveis em sentido 

multiespecífico.  
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Figura 18 - Fragmento I – Caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento I apresenta a descrição do caso analisado com a individuação da 

demanda com as partes envolvidas (linhas 8-10). Dispensamos aqui o processo de 

anonimização e procedemos com a numeração das linhas pelas mesmas razões 

aventadas anteriormente. Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público 

Estadual em conjunto com associações protetoras de animais em favor de animais de 

confinamento, especificamente animais não humanos mantidos em cativeiro no Circo 

Portugal.  

Notemos que o instrumento processual em tela é previsto pela Constituição 

Federal brasileira e legislação infraconstitucional específica. Podem se valer desse 

instrumento o Ministério Público e outras entidades legitimadas para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

O caso não traz propriamente como pano de fundo primacial a discussão da 

condição jurídica dos animais. Diferentemente dos casos de Habeas Corpus, onde a 

condição de ser “alguém” é uma das pressuposições jurídicas primeiras a ser 

enfrentada, aqui a noção de sujeito de direitos aparece de forma incidental, como 

argumento que reforça a construção discursiva da enunciadora. 
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Figura 19 - Fragmento II – Caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento II exprime o ritual cotidiano das decisões judiciais que se constroem 

inicialmente pela evidenciação do cumprimento de um dos requisitos fundantes da 

decisão: o relatório. O relatório (linhas 21-44) sintetizam a demanda inicialmente 

posta, define os limites materiais que foram traçados e judicializados, tornando a 

parcela de mundo discutida em juízo.  
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Figura 20 - Fragmento III – Caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento III, ao fazer uso da expressão “como podemos perceber” (linha 

65), a magistrada enunciadora do texto introduz uma afirmação apresentada como 

supostamente autoevidente e, consequentemente, igualmente experienciada e 

percebida pela comunidade jurídica ou pela plateia de receptores do texto. Esta 

estratégia discursiva expressa uma atitude epistêmica da magistrada, pois representa 

um grau de certeza ou plausibilidade.  

Faz uso da modalização epistêmica ao criar um universo de referência partilhável 

entre quem enuncia e os receptores da decisão judicial. Esse espaço em que o 

partilhável se torna consenso apriorístico refere-se, no texto, à condição de 

subordinação e inferiorização à qual os animais se encontram, já que eles seriam 

“desprovidos de espiritualidade” (linha 66). Contudo, a magistrada afirma que essa 

compreensão, apoiada no senso comum, está equivocada. 

No contexto desta decisão, há na superfície do texto indícios de afinação com o 

discurso decolonial na medida em que se expressa a compreensão de que animais 

não humanos estariam historicamente colocados em condição de subjugo, uma classe 

de seres postos em condição de debilidade frente ao poder. Parte de uma construção 

discursiva do empoderamento como característica decolonial que objetiva a 

superação das condições de inferiorização de grupos minoritários. 

Essa superação passaria, a princípio, pela conscientização da condição de 

dominação desses grupos e evidenciação dessa matriz de poder colonial. A noção de 

empoderamento é adensada pela noção de alteridade não humana expressa na 

frequência de palavras como “dignidade”, “vida”, “cuidado”, “respeito”, “animais”, 

encontrada na nuvem acima exposta. Referida nuvem esboça, imageticamente, a 

força de um vocabulário específico do Direito Animal para reconhecimento de sujeitos 

não humanos. 
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Figura 21 - Fragmento IV – Caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento IV a enunciadora do texto faz uso do operador argumentativo de 

indicação de certeza (linha 68). Os operadores argumentativos funcionam como 

articuladores do discurso, servem como encadeadores dos enunciados, conferindo 

uma orientação argumentativa específica ao texto. A utilização das expressões “sem 

dúvida” (linha 68) e “certamente” (linha 73) conduz o receptor ao grau de certeza do 

que se afirma. Não há espaço para dúvidas e equívocos.  

Há outros indícios implícitos de decolonialidade, marcadamente no que se refere 

à exterioridade, uma vez que há uma clara explicitação de relações de dominação em 

relação ao sistema social, um reconhecimento da existência de uma classe opressora 

que possui determinada transcendentalidade sobre as minorias. A juíza deixa claro 

que esta consideração deve estar inscrita na ordem de certeza do decidido pelo uso 

de operadores argumentativos de certeza, como “é preciso dar as razões” (linha 76-

77) e os já acima mencionados. 
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Figura 22 - Fragmento V – caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

A juíza traz a voz de autoridade de Chico Buarque de Holanda ao se referir à 

condição de dominação como estratégia discursiva para evidenciar um grau de 

conscientização e crítica pré-existente e embrionária da posição epistêmica e 

ontológica da magistrada no mundo. Indica uma modalização da enunciação do tipo 

expressiva, uma vez que deposita juízo de valor ao estado das coisas descritas. O 

uso de palavras e locuções que expressam valores manifestam textualmente essa 

modalização. 

Há, notadamente nas linhas finais, pistas textuais de afinamento do discurso com 

a decolonialidade porquanto se afirma um espaço pluriversal, onde o diverso é 

reconhecido como “caminho de cooperação e inclusão”. Há aqui, implicitamente, 

notas de discurso decolonial, em que o universal é compreendido como possível 

mediante a polirracionalidade. 

 

Figura 23 - Fragmento VI – caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento VI a magistrada faz uso da voz de autoridade para reconhecer, 

mediante operação retórica, a existência prévia no universo jurídico da condição de 
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sujeito de direitos vindicada aos animais. Fez emergir a condição de novo sujeito do 

direito pela inferência de que o texto constitucional (não mencionado) expressaria 

condições teórico-metodológicas suficientes para essa consideração. É, na linha 

argumentativa da enunciadora, um ato de reconhecimento e não de conhecimento. Já 

estaria plasmada no ordenamento jurídico brasileiro essa possibilidade.  

A magistrada, utilizando-se da voz legislativa, objetiva dar credibilidade em sua 

fundamentação, além de tirar de si a total responsabilidade pela decisão proferida e 

transformá-la numa decisão constitutiva da ordem discursiva, da circularidade jurídica. 

A expressão “não nos restando dúvidas” (linha 88-89) indica que o entendimento 

é forjado com um lastro de certeza típico de uma modalização epistêmica. Um fato 

dado, inequívoco, que dispensaria prova e apresenta-se como estratégia discursiva 

de produção de certeza jurídica. 

 

Figura 24 - Fragmento VII – caso circo Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

intertexto, a absorção e transformação de um texto do filósofo Tom Regan. Os 

intertextos, como já salientado, remetem ao funcionamento de relações inscritas em 

contextos geoculturais. As matrizes sociais do discurso são desnudáveis mediante a 

ACDJ. Nesse contexto, a doutrina do Direito Animal prevalente evidencia os modus 

de concepção do Direito e consequentes formas de decisão. Apresenta um grau de 

dialogicidade da intertextualidade que implica em uma tentativa de resolver ou superar 

a diferença que se constrói mediante argumentação, introduzindo uma voz de 

autoridade nortista. A metáfora de guerra da expressão “o mal deve ser extirpado” 

(linha 96) dialoga com a peça inicial do processo, prenunciando a tomada de posição 

ideológica da enunciadora que terá implicações na decisão a ser tomada no final da 

peça processual. 
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Figura 25 - Fragmento VIII – caso circo Portugal 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento VIII fornece a argumentação da magistrada para reconhecer a 

existência dos fundamentos para um pedido liminar. Preenche o campo semântico e 

discursivo das categorias jurídicas “perigo da demora” e “fumaça do bom direito” 

mediante uma gramática afinada com o discurso decolonial. A característica 

decolonial da Exterioridade se manifesta claramente no fragmento ora comentado, 

uma vez que é forjada a imagem de relações de dominações entre espécies.  

A utilização de expressões como “escravidão animal”, “seu senhor”, “cativeiro” 

fazem referência mimética à condição da escravidão humano. O mimetismo em tela 

consiste na presença de características nas relações sociais entre humanos e não 

humanos que os confundem com a estrutura das relações intra-humanas.  

Desta forma, a enunciadora traz à tona a correlação entre escravidão humana e 

escravidão animal com o objetivo retórico de remeter o receptor da decisão à um 

estado mental cuja compreensão do sofrimento, dor e debilidade frente ao poder do 

outro não humano é uma possibilidade.    
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Figura 26 - Fragmento IX – caso circo Portugal 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

A modalização diretiva busca do interlocutor um comportamento específico e 

expresso em conformidade com o enunciado. Modalização típica do dispositivo de 

decisões judiciais, nas quais se consignam expressões de ordem materializada pelo 

modo verbal imperativo (linha 118). O operador argumentativo “ainda” (linha 118) 

indica uma adição de ordenamento que consubstancia o lastro imperativo do decidido. 

Assim como evidenciado nos demais casos já mencionados, confirmamos a 

hipótese segundo a qual o reconhecimento de demandas de animais não humanos 

passa pela desconstrução de um discurso de inferiorização do outro não humano. A 

classificação social adjudicada para naturalizar essa subjugação, bem como os 

marcadores sociais da diferença são postos em cheque pelo decisum.  

A superfície do texto deixa escapar pistas de decolonialidade, já que diversos 

argumentos da magistrada se afinam com a teoria decolonial, ainda que não faça 

expressamente uso de teóricos, léxico e discursos decoloniais. Há pistas implícitas de 

aderência às pautas do giro decolonial, como a alteridade transespecífica, 

exterioridade e empoderamento. 
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5.4. O rio Vilcabamba e os direitos da natureza 

 

 

Para compreendermos as dinâmicas discursivas estabelecidas no processo sob 

análise, há de se considerar, incialmente, o pano de fundo material que lançou as 

bases jurídicas e políticas para a existência do primeiro caso mundial de 

reconhecimento pelo Judiciário de direitos materiais atribuíveis à entidade Natureza 

enquanto sujeito de direito.  

Essa contextualidade possui marcas distintas dos casos até então mencionados, 

uma vez que há no Equador um lastro constitucional explícito que possibilita esse 

reconhecimento, bem como realidades cosmontológicas propícias. Dessa forma, 

cumpre-nos situar a demanda judicial. 

As sessões da Assembleia Constituinte foram levadas a cabo em diversas 

localidades do país, além da permanente na Ciudad Alfaro. A Constituição 

equatoriana vigente fora aprovada em setembro de 2008, tornando-se um marco 

jurídico do NCLA. No texto, há a incorporação de cosmovisões andinas que já se 

fazem sentir em seu preâmbulo quando celebra “a natureza, a Pacha Mama, de que 

somos parte e que é vital para nossa existência” e invoca a “sabedoria de todas as 

culturas que nos enriquecem como sociedade”. 

De posse deste lastro jurídico, Richard Frederick Wheeler e Eleanor Geer Huddle 

ingressaram em juízo demandando a observância dos direitos da natureza, protegidos 

pela Constituição Equatoriana que aduz 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 
todos los elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 
restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado 
y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 
renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
 

Há, ainda, no texto constitucional disposição expressa que afirma a Natureza 

como titular de direito. O art. 10 da Constituição Equatoriana afirma  

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales. 
 
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
Constitución. 

 

O caso foi apresentado perante o Tribunal Provincial de Justiça de Loja em 30 

de março de 2011 com a concessão de uma medida constitucional em favor da 

natureza, especificamente o rio Vilcabamba, contra o Governo Provincial de Loja. 

O caso baseou-se no problema causado pelo projeto de ampliar a estrada 

Vilcabamba-Quinara, que depositava grandes quantidades de rocha e material de 

escavação no rio Vilcabamba. Este projeto, que estava em andamento havia três anos 

sem estudos sobre seu impacto ambiental, violava diretamente os direitos da 

natureza, aumentando o fluxo do rio e provocando o risco de desastres com o seu 

crescimento com as chuvas de inverno, causando grandes inundações que afetaram 

as populações ribeirinhas que utilizam os recursos do rio. 

O Tribunal Provincial de Loja decidiu em favor da natureza, particularmente do 

rio Vilcabamba, na Injunção Constitucional Concedida 11121-2011-0010 que 

estabelecia, em síntese, que o instrumento processual utilizado era adequado para 

remediar de forma imediata os danos ambientais com supedâneo no princípio da 

precaução e que era responsabilidade dos juízes constitucionais inclinarem-se para a 

imediata proteção e tutela legal dos direitos da natureza. Reconhecia, também, a 

importância da natureza, levantando a questão dos danos geracionais; o princípio da 

inversão do ônus da prova, pelo qual os demandantes não deveriam ter que provar a 

existência de danos, mas o Governo Provincial de Loja, como entidade que administra 
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a atividade e como réu, deveria ter fornecido prova certa de que o alargamento da 

estrada não afetaria o meio ambiente e, por fim, que o argumento do Governo 

Provincial de que a população precisava de estradas não se aplicou, posto que não 

haveria colisão de direitos constitucionais da população, nem sacrifício deles, porque 

o caso não questionava o alargamento da estrada Vilcabamba-Quinara, mas o 

respeito pelos direitos constitucionais da natureza. 

Apesar de não tratar expressamente sobre os animais não humanos e debater 

sobre sua condição jurídica, a decisão é importante para a presente tese já que 

evidencia como discursivamente emergem novos sujeitos de direitos, historicamente 

postos em condição de debilidade frente ao poder e que são mediados por aportes 

teórico-metodológicos situados do ponto de vista da dogmática jurídica latino-

americana, com um potencial generativo de práticas sociais disruptivas e afinadas 

com a teoria decolonial. Além disso, há uma relação possível, já delineada no capítulo 

4, entre atribuição de direitos aos animais não humanos e à natureza.  

Ainda, de acordo com Virgínia Colares (2013), o discurso tem um poder 

construtivo tríplice no contexto jurídico-institucional “(1) produz e reproduz 

conhecimentos e crenças por meio de diferentes modos de representar a realidade; 

(2) estabelece relações sociais e (3) cria, reforça ou reconstitui identidades.” É dentro 

dessa perspectiva que os Direitos da Natureza se tornam instrumentos de reflexão 

relevantes no contexto do Direito Animal na medida em que a emergência discursiva 

desses novos sujeitos de direitos são produtos encadeados desse poder construtivo 

tríplice. 
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Figura 27 – Nuvem de palavra – Caso Rio Vilcabamba 

 

Fonte: Elaboração própria com recursos do wordclouds.com 

 

A nuvem de palavras apresenta os termos mais frequentes da demanda judicial 

em comento. Evidencia tratar-se de uma demanda de cunho ambiental, notadamente 

pelas palavras “naturaleza”, “ambiental”, “rio”, “derecho”, “protección”. A palavra mais 

frequente remete ao nome do rio, sujeito reconhecido juridicamente e afetado por 

dano ambiental. Os termos mais utilizados não destoam das terminologias 

corriqueiramente utilizadas por demandas judiciais ambientais. Nota-se que, a 

despeito da argumentação em favor da consideração da natureza como sujeito de 

direitos, o termo “sujeito” não é frequente na decisão. 
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Figura 28 - Fragmento I – Caso Rio Vilcabamba 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento I do texto identifica a demanda judicial a ser solucionada, bem como 

o juízo competente para enunciar o texto decisório e a entidade Natureza, manifesta 

pelo Rio Vilcabamba, sujeito a ser protegido pela ação de proteção constitucional. 

Aqui já se intui um aporte de entrada para a discussão em um possível afinamento 

com o discurso decolonial sob a perspectiva da Colonialidade da Natureza (Escobar, 

2005) e uma possível construção discursiva para desconstruir um discurso de 

reificação e inferiorização dos elementos naturais.  

A enunciação do Rio Vilcabamba como entidade favorecida pela demanda 

judicial já evidencia pistas de uma construção simbólica que será levada a cabo na 

decisão e que evoca a presença jurídica do outro minoritário, numa construção textual 

que sinaliza sua própria liberdade e determinação. A condição de parte processual 

demonstra o reconhecimento da alteridade transespecífica que mediará o processo 

decisório. 

Para fins metodológicos e éticos dispensamos o processo de anonimização, uma 

vez que a presente decisão se encontra integralmente disponível e publicizada no 

portal eletrônico da justiça equatoriana (http://funcionjudicial-loja.gob.ec/). Da mesma 

forma procedemos com a numerização das linhas desta decisão. Optamos por manter 

os fragmentos em sua língua original. 
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Figura 29 - Fragmento II – Caso Rio Vilcabamba 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento II apresenta uma síntese dos argumentos trazidos ao processo 

pelos demandantes. Essas linhas sinalizam o processo de narrativização, ou seja, o 

relatório da peça judicial que apresenta exigências de legitimação da tomada de 

decisão ao demostrar que o magistrado, de fato, debruçou-se sobre as peças 

processuais para formular sua tomada de posição. A narrativa dialoga com a peça 

processual inicial, apresentando uma interpretação do que foi expresso pelos 

acionantes. Dessa forma, também há aqui uma relação de intertextualidade na qual a 

narrativização já entoa os caminhos a serem percorridos pelo magistrado na 

construção discursiva de sua decisão. Esboça, assim, como foi compreendida e 

valorada a peça inicial do processo. 
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Figura 30 - Fragmento III – Caso Rio Vilcabamba 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O intertexto traz a voz de autoridade enciclopédica e evoca a crítica ao conceito 

de pessoa do ponto de vista jurídico. A enciclopédia jurídica possui uma característica 

peculiar. Ali se sugere a consignação do estado da arte dos conceitos fundamentais 

do Direito. Neste intertexto se expõe a voz de Eduardo Juan Couture Etcheverry que, 

ao comentar sobre o conceito “personalidade”, sugere pistas textuais de críticas 

decoloniais ao afirmar a personalidade como um americanismo empregado pelo 

direito processual. Esse trecho (linha 61) é uma expressão própria do Giro Decolonial, 

visto que reconhece haver um fluxo unidirecional no processo discursivo de 

construção de categorias analíticas do Direito. Há relações de poder sublimadas que 

fazem com que as noções jurídicas sejam importadas pelos centros euro-americanos 

de produção de conhecimento científico. Aqui há uma crítica clara à razão colonial e 

à colonialidade do saber jurídico.  

Vale salientar, ainda, que a discussão sobre a legitimação para a causa descrita 

não se refere à Natureza como entidade processual, mas, sim, sobre o “Prefecto” e o 

“Procurador Síndico”, demonstrando que a afirmação da Natureza como parte legítima 

torna-se desnecessária diante dos intertextos que a legitimam pela via legislativa. 
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Figura 31 - Fragmento IV – Caso Rio Vilcabamba 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento IV expõe textualmente o lastro legislativo sob o qual se assenta a 

construção discursiva da decisão ora analisada. Suprime a necessidade de robustecer 

argumentativamente a tese jurídica da atribuição de direitos à Natureza na medida em 

que o texto constitucional já o faz e confere segurança jurídica ao juiz enunciador do 

texto.  

Na linha 118 é salientado o ineditismo mundial com relação a esse novo sujeito 

emergente. A alusão ao dispositivo constitucional objetiva oferecer um terreno 

propício na decisão para discutir as questões materiais relativas aos danos incutidos 

ao rio Vilcabamba, já que se consigna o direito da pacha mama de ter seus ciclos 

vitais respeitados.  
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Figura 32 - Fragmento V – Caso Rio Vilcabamba 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 
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O fragmento V expõe um intertexto que dialoga de forma explícita mediante uma 

matriz de pensamento decolonial, que percebe alternativas à concepção dominante 

de natureza e a consequente apartação dos humanos a uma condição de 

superioridade. A reflexão da dicotomia natureza/cultura tem impulsionado a 

ponderação das relações com a animalidade em sistemas ontológicos diversos do 

naturalismo ocidental, nomeadamente o Animismo Ameríndio (DESCOLA, 2016; 

VIVEIROS DE CASTRO, 2014; 2018). 

Os intertextos são utilizados pelo Judiciário como contextos relacionais nos quais 

matrizes culturais, históricas e sociais do discurso estão presentes. Dessa forma, 

existem intencionalidades ideológicas subjacentes às escolhas dos textos que 

dialogam com o texto final da decisão.  

Isso porque há vozes relevantes que são incluídas, porém, também há vozes 

importantes que são excluídas. É necessário refletir sobre as diversas formas de 

inclusão de vozes silenciadas, como poderiam ser inseridas (se direta ou 

indiretamente) e tecidas com outras vozes em relação ao enunciador do texto. No que 

tange ao intertexto aqui comentado, percebe-se que ele reforça, sobremaneira, a 

consideração dos Direitos da Natureza.  

O tratamento do ambiente como sinonímia de recurso oferta um alicerce à 

narrativa do Sujeito Imperial que controla, maneja e transforma a natureza, 

distanciando a urbe do espaço material natural. O mito civilizatório também se 

metamorfoseia para transformar natureza bruta em matéria refinada e consumida pela 

humanidade. A narrativa exposta no intertexto objetiva desconstruir esse discurso que 

normaliza relações expropriatórias com o ambiente e abre possibilidades decoloniais 

à medida que afirma espaços pluriversais.  
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Figura 33 - Fragmento VI – Caso Rio Vilcabamba 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento VI apresenta a parte do dispositivo da sentença, que possui uma 

estrutura textual fixa. As linhas 245-246 expõem uma estrutura textual pouco comum 

ao modelo brasileiro de decisões judiciais. O trecho “administrando justicia en nombre 

del Pueblo soberano del Ecuador” refere-se a uma compreensão do Poder Judiciário 

como um sistema afeito às relações de representação.  

O magistrado se coloca como representante do povo. O enunciador que decide 

colocar-se em uma relação de representação, e não como um poder destacado do 

povo, carente de legitimação democrática. A seguir (linhas 246-247), reconhece o 

poder do magistrado como inscrito no âmbito estrito da legalidade e 

constitucionalidade. Estabelece um limite à construção textual, um balizamento em 

diálogo com os textos legislativos e constitucionais. 

O caso referente à atribuição de direitos ao rio Vilcabamba oferece, na superfície 

do texto, pistas expressas e explícitas de marcadores teóricos e dogmáticos 

alinhavados à matriz de pensamento decolonial. Diferentemente dos casos relativos 

à concessão de habeas corpus a primatas (Cecília e Suíça), na construção discursiva 

da decisão torna-se despiciendo ao magistrado enunciador a discussão acerca da 

condição jurídica da Natureza e seus entes, isso porque em sede constitucional há 

dispositivo textual expresso que confere a condição jurídica de sujeito de direito e, em 

certa medida, neutraliza as tensões subjacentes à essa discussão.  

Dessa forma, sob os eflúvios do Novo Constitucionalismo Latino-Americano foi 

forjada uma Constituição que se amolda e é confortavelmente aplicada no contexto 

da matriz de pensamento e ação decoloiniais. Os indícios de decolonialidade do 

discurso são fundamentos de existência e legitimação dessa Carta Constitucional.  
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A dialogicidade dos intertextos presentes na decisão evidencia bem essa matriz 

de pensamento. Alteridade pós-humana, pluriversalidade, empoderamento, 

exterioridade e interculturaldiade são marcas do processo constituinte que culminou 

no texto constitucional de 2009 e encontram-se presentes no texto da decisão. Assim, 

o discurso decolonial torna-se possível pelo próprio substrato epistêmico e ôntico do 

sistema jurídico vigente naquele país. 

Os contextos socioculturais das cosmovisões ameríndias também mediam a 

construção da decisão de forma tal a plainar em um espaço de relativo consenso 

teórico-argumentativo. Por isso não há necessidade do magistrado se alongar na 

legitimação da tomada de posição frente ao reconhecimento jurídico dessa entidade 

pós-humana. De acordo com Câmara & Fernandes (2018, p.224), 

 

O protagonismo de países como Bolívia e Equador, que até então, 
possuíam pouca expressividade no cenário internacional, se deu a 
partir de processos de mobilizações políticas e sociais, que 
suplantaram a “alienação do lugar” – da reflexão e instrumentalização 
dos espaços a partir de necessidades que lhes são estranhas –
(SANTOS, 2014, p. 80) e passaram a uma reflexão endógena, de si e 
para si, acerca de seus próprios rumos, viabilizando o resgate da 
cultura e das cosmologias tradicionais, culminando na 
constitucionalização de direitos reconhecidos à Natureza. 

 

Essa diferença encontra-se superada pela própria legislação vigente, o que não 

é o caso dos HCs comentados, nos quais a discussão da condição jurídica de sujeito 

deve ser defendida, argumentada, convencida e afirmada. 

 

 

5.5. O reconhecimento de Cecília como sujeito de direito não 

humano  

 

 

Em 2015, a Associação de Funcionários e Advogados pelos Direitos dos Animais 

da Argentina (AFADA) ingressou em juízo, na cidade de Mendoza, pleiteando, via 

habeas corpus, a soltura da chimpanzé Cecília do zoológico onde vivia. 

A primeira sentença que, via remédio heróico, conseguiu obter reconhecimento 

jurídico da condição de sujeito de direitos não humanos a um primata, assim como o 
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efeito material desejado, qual seja, a soltura de Cecília e sua destinação a um 

santuário no Brasil.  

Em abril de 2017 Cecília chegou ao Brasil e instalou-se na cidade de Sorocaba-

SP, para viver em um santuário de primatas. A chimpanzé argentina foi o primeiro 

animal não-humano libertado por meio de habeas corpus. O pedido concedido pela 

justiça argentina partia do argumento de que a chimpanzé não era objeto e se 

encontrava em condições precárias no zoológico, na cidade de Mendoza.  

A configuração de relações interespecíficas no contexto dos jardins zoológicos, 

já discutida no item 4.4, possibilitou a construção discursiva favorável à impetração de 

habeas corpus em favor de animais de confinamento. 

No caso de Cecília, emerge a construção discursiva do conceito “sujeito de 

direito não humano”. De acordo com Ciméa Barato Bevilaqua essa construção afirma  

 

essa diferença outra que a decisão de uma juíza argentina fez emergir, 
em novembro de 2016, ao admitir um habeas corpus em favor de uma 
chimpanzé e declará-la formalmente um “sujeito de direito não 
humano”. A sentença alcançou grande repercussão internacional. Aos 
cerca de 30 anos de idade, vivendo solitária no zoológico de Mendoza, 
a chimpanzé Cecília foi saudada com entusiasmo por ativistas e 
juristas como o “primeiro animal juridicamente personificado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Figura 34 – Nuvem de Palavra – Caso Cecília 

 

Fonte: Elaboração própria com recursos do wordclouds.com 

 

A dispersão e a frequência das palavras utilizadas pela magistrada ao sentenciar 

Cecília como sujeito de direito não humano evidencia uma construção de vocabulário 

típica da reinvindicação afinada com as disposições de uma corrente abolicionista da 

teoria de Direito Animal. Palavras como “direito”, “liberdade”, “vida”, “proteção”, 

“qualidade” evidenciam um discurso construído a partir da afirmação de um certo rol 

de interesses juridicamente qualificáveis como inscritos em uma cartilha de direito 

fundamentais dispensáveis a sujeitos e que seriam reconhecíveis como expansíveis 

a animais não humanos.  

A incidência de palavras como “pessoa”, “sujeitos”, “objeto” circunscreve a 

dinâmica discursiva e social subjacente à lide, qual seja, os loci jurídicos existentes e 

possíveis de reconhecimento na dinâmica do Direito vigente e que vão ser utilizados 

na decisão para forjar a emergência de um novo sujeito no Direito, o não humano. 
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Figura 35 - Fragmento I – caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento I apresenta a descrição do caso analisado e remete a ações 

realizadas sobre os autos que se apresentam como excertos textuais corriqueiros 

presentes em todas as decisões judiciais. A linha 9 expressa que os autos foram vistos 

e detidamente analisados pela enunciadora. A individuação da demanda com as 

partes envolvidas (linhas 11-14) também fazem parte da circularidade do discurso 

jurídico.  

Como já salientado no caso Suíça, também se dispensou aqui o processo de 

anonimização e procedemos com a numeração das linhas pelas mesmas razões 

aventadas anteriormente. Entre as linhas 17-121 a magistrada relata as razões 

expostas no petitório inicial. Entre as linhas 123–219 apresenta uma extensa 

descrição dos atos processuais consignados nos autos processuais. Dada a extensão 

do documento analisado (42 páginas no total), inserimos apenas os principais 

fragmentos da decisão e que projetam maiores significações para os fins desta tese. 
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Figura 36 - Fragmento II – Caso Cecília 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

Inicialmente, a enunciadora do texto constrói sua narrativa com arrimo no texto 

da Constituição Nacional argentina. Traz no fragmento II parte expressa do art.41 que 

se refere à concepção do Direito Ambiental como direito de incidência coletiva. A 

magistrada, segundo Ciméa Barato Beviláqua (2019, p.50),  

 

lançou mão de um antigo adágio que afirma a prerrogativa do 
magistrado de alterar a qualificação jurídica dada aos fatos pelos 
requerentes: iura novit curia ou, literalmente, “o tribunal conhece o 
direito”. Esse passo inaugurou uma sucessão de transformações: do 
direito penal ao direito ambiental; dos direitos individuais aos direitos 
coletivos; da propriedade ao patrimônio. 

 

Essa sucessão de transformações argumentativas já se faz sentir no fragmento 

II, quando a enunciadora do texto traz à baila o texto constitucional sobre direitos de 

incidência coletiva e faz uso da voz de autoridade para expressar uma afirmação que 

exprime certeza inconteste: o direito ao ambiente é um direito de incidência coletiva. 
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Figura 37 - Fragmento III – Caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

Já no fragmento III a Juíza precisa inserir a “orangutanga Cecília” no âmbito de 

incidência da proteção do Direito Ambiental. Essa construção discursiva passa, 

primeiramente, por afirmar a noção ampla de ambiente para afirmar Cecília dentro do 

âmbito da fauna silvestre argentina, “uma afirmação à primeira vista incongruente com 

o caráter não autóctone de sua espécie” (BEVILAQUA, 2019:51). Todavia, para 

ajustar essa aparente incongruência, a magistrada lança mão do art. 3 da lei 22421 

que dispõe do campo semântico da noção de fauna silvestre e que abarca seres 

postos em condição de confinamento. Ao colocar Cecilia no escopo de proteção da 

referida lei, a magistrada produz o efeito jurídico esperado em sua construção 

discursiva, qual seja, reconhecer a legitimação processual da AFADA, “uma vez que 

a proteção da fauna silvestre é de ‘interesse público’ e obrigação de ‘todos os 

habitantes da nação’” (BEVILAQUA, 2019:51). 

 

Figura 38 - Fragmento IV – Caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 
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No fragmento IV a enunciadora incorpora intertextos nas vozes de Tawil e 

Mariana Valls como forma de referendar a sua posição previamente estabelecida 

acerca de uma noção ampliada do ambiente, dialogando com aspectos relevantes do 

ponto de vista da decolonização da Natureza. Os intertextos são inseridos em um 

contexto estratégico, como argumentos de reforço e afirmação. Movimentam-se no 

grau de dialogicidade da intertextualidade que implica em uma tentativa de resolver 

ou superar a diferença que se constrói mediante argumentação, introduzindo vozes 

de autoridade doutrinária. Esta técnica discursiva é extensamente utilizada ao longo 

da sentença.  

 

Figura 39 - Fragmento V – Caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

Além de demarcar, no fragmento V, o pertencimento a um valor coletivo, 

encarnado no bem-estar de Cecília, a magistrada adensa suas percepções para 

considerar Cecília como inscrita na comunidade, como um patrimônio cultural. Há aqui 

pistas textuais de abertura ao discurso decolonial e de desconstrução da condição de 

inferiorização de Cecília. Há um reconhecimento de alteridade multiespecífica. 

Ademais, de acordo com Beviláqua (2019, p.51), essa construção discursiva “permitiu 

a transformação de Cecília em ‘patrimônio natural e cultural da comunidade’, permitiu 

contornar alguns dos problemas legais e processuais advindos de sua condição de 

‘coisa’ na codificação civil”. 

Mediante os operadores argumentativos “entiendo” (linha 400), “en mi opinión” 

(linha 404) retoma para si a responsabilização da voz de autoridade. Utiliza-se da 
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condição de poder decididor para suprimir quaisquer dúvidas sobre a rota ontológica 

e epistêmica que a magistrada segue em sua decisão.  

 

Figura 40 - Fragmento VI – Caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento VI apresenta a modalização epistêmica, que se caracteriza pelo 

grau de certeza do afirmado. Os modalizadores são marcadores textuais que 

evidenciam a atitude do enunciador frente ao que enuncia. Dessa forma, ao afirmar 

que haveria uma “regla de experiencia inegable” (linha 565), a magistrada evidencia 

essa modalização.  

Nesse contexto, o grau de certeza é expresso pela inexorabilidade da evolução 

das sociedades que se manifestariam nas alterações de valores, pensamentos, 

condutas morais e legislações. Opera, dessa forma, para justificar a concepção do 

remédio constitucional a Cecília, que estava há 30 anos em confinamento no 

Zoológico de Mendonza. Se não houvesse mudança das condições materiais, haveria 

nas condições epistêmicas e ontológicas que nutrem a ação. 

Ainda neste fragmento, evidenciam-se marcas textuais decoloniais, 

notadamente quando a magistrada realiza um paralelismo entre as condições de 
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inferiorização dos animais com situações já vivenciadas pelas mulheres e a 

consequente tomada de conscientização da opressão.  

Esta marca atravessa o discurso decolonial que supõe a conscientização da 

colonialidade como modus estruturante das sociedades contemporâneas, como 

passo primeiro para a construção de discursos disruputivos e emancipadores. 

Encontra-se presente a característica do empoderamento à medida que a 

enunciadora traça estratégias discursivas de conscientização e politização social das 

opressões multiespécies.  

  

Figura 41 - Fragmento VII – Caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento VII, ao discutir se o remédio constitucional habeas corpus seria o 

instrumento idôneo a solucionar a demanda, a juíza reconhece o dever de solução de 

um litigio que feria valores e bens coletivos a partir de uma percepção ampliada de 

meio ambiente. Esta noção ampliada objetiva evitar danos a valores coletivos que se 

conectam com a noção latina de decolonização da natureza e de como essa 

decolonização implica no reconhecimento da alteridade não humana e seu respectivo 

valor enquanto sujeito social, passível de significação jurídica. 

 

La colonialidad de la naturaleza, tal vez va más allá de la colonización 
de ésta, deberá entenderse como la manera en que se construyen 
discursos hegemonizantes y excluyentes con respecto a quienes 
tienen el derecho de conocerla y explotarla, de protegerla y 
resguardarla. Tal vez en la irracionalidad de la racionalidad occidental, 
como lo ha planteado Dussel (2001), no cabe hoy en día admitir la 
presencia de pueblos enteros que se niegan a relacionarse con el 
mundo natural agredido por la avalancha tecnológica, desde su 
reducción a la posibilidad de ser solamente una mercancía más. 
(ALBÁN; ROSERO, 2016, p.30)   
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Figura 42 - Fragmento VIII – Caso Cecilia 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento em comento apresenta “uma detalhada exposição das  

capacidades cognitivas, emocionais e culturais dos grandes primatas, que só se 

diferenciariam em grau das capacidades humanas” (BEVILÁQUA, 2019, p.54). Esta 

exposição dialoga com os argumentos expostos na peça inicial, bem como com as 

perícias realizadas no bojo do processo. 

Faz uso de operadores argumentativos que objetivam anular qualquer sorte de 

dúvidas relacionadas ao percurso discursivo da magistrada. A utilização das 

expressões “resulta inegable” (linha 696), “es uma regla de la sana crítica racional” 

(linha 682), “coinciden de forma unánime” (linha 684) conduz o receptor ao grau de 

certeza do que se afirma. 

Com o grau de certeza construído e esboçado explicitamente neste fragmento, 

a magistrada lança um terreno fértil e possível para arrematar seu argumento, 

afirmando categoricamente que os grandes símios são sujeitos de direito com 
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capacidade de direito e incapacidade de fato (linhas 700-701). Ao assim dispor, há 

elementos suficientes para obter pistas textuais de argumentação decolonial no 

sentido de reconhecimento de alteridade não humana. Emerge discursivamente um 

sujeito do ponto de vista do direito argentino que até então não existia.  

  

 

Figura 43 - Fragmento IX – Caso Cecília 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

No fragmento IX a enunciadora justifica a atribuição da condição de titulares de 

direito a grandes símios, argumentando em favor da não contraposição dessa 

afirmação com o direito vigente. Na verdade, tentará extrair dos textos legislativos já 

vigentes elementos que corroborem com sua construção discursiva. Exemplifica com 

a legislação de maus tratos, na qual o bem jurídico tutelado, segundo a juíza, seria o 

animal próprio, já que quem sente é que pode ser maltratado. Uma construção 

argumentativa com uma cadeia de raciocínio para justificar que seu ato não contraria 

a ordem vigente. 

Um lineamento argumentativo é apresentado nas linhas 704-705, atrelado ao 

discurso hegemônico do Direito Animal, quando se utiliza a categoria analítica 

“senciência” como norte epistemológico para caracterizar os símios como sujeitos de 

direito. Dessa forma, a senciência é utilizada como fonte normatizadora do discurso 

decisório. 
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Figura 44 - Fragmento X – Caso Cecília 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento ora analisado dispõe de um intertexto na voz de Carlos Muñiz. Ao 

discorrer sobre a construção doutrinária do Direito Animal, a magistrada apresenta 

algumas correntes epistêmicas de fundo animalista e traz à tona o intertexto que, por 

sua vez, enuncia a voz de Leonardo Boff. Apresenta, também, resgates de 

cosmologias latino-americanas quando se refere à Pacha Mama e à conexão do 

humano com as demais entidades naturais. Aqui se esboçam pistas textuais explícitas 

de decolonialidade. A dialogicidade do texto com os intertextos move-se no sentido 

de uma suspensão da diferença, com foco na igualdade e na solidariedade. 

 

Figura 45 - Fragmento XI – Caso Cecília 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento XI refere-se à parte do dispositivo de sentença que expressa uma 

ordenação, na qual é anunciada a aceitação do habeas corpus em favor de Cecília, 

seguida da declaração de Cecília como sujeito de direito não humano e a 

consequência material desse reconhecimento, que implica no traslado da chimpanzé 
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para um santuário, no Brasil. Vale salientar a relação ambígua que a sentença produz 

frente ao par conceitual coisa/pessoa. Bevilaqua (2019) expõe essa ambiguidade ao 

afirmar que  

 

essas novas formas de pessoa têm em comum um aspecto 
fundamental, que também demarca sua principal diferença em relação 
às pessoas preexistentes no universo jurídico argentino: a “pessoa 
não humana” é (entre outras coisas) uma pessoa que é 
simultaneamente “coisa”. Esta condição a distingue, em primeiro lugar, 
da pessoa humana, uma diferença que os argumentos sobre a 
semelhança entre humanos e grandes primatas contribuem para 
evidenciar. Afasta-a, em seguida, de outras formas de personalidade 
jurídica, na medida em que a pessoa jurídica, humana ou não, é 
definida sobretudo por sua qualidade de não coisa, isto é, pela 
impossibilidade de ser apropriada como bem, correlativa à 
prerrogativa de se tornar proprietária. Já a “pessoa não humana”, 
sendo também coisa, não pode possuir outras coisas.  

 

A despeito das ambiguidades referidas, o efeito material perseguido pela ação 

constitucional manejada promoveu, apesar da consideração ou não de Cecília como 

sujeito de direito, o reconhecimento da situação de inferiorização e subjugo 

experienciada por Cecília em seu confinamento no zoológico de Mendonza e a 

consequente retirada de Cecília desta condição. Do ponto de vista material, o efeito 

propiciado demarca um campo decolonial possível e do ponto de vista textual, há 

pistas implícitas e explícitas de corte epistêmico decolonial. O processo de 

personificação jurídica de Cecília expressa o reconhecimento da alteridade 

multiespecífica baseada no empoderamento enquanto prática de conscientização das 

opressões. 

 

 

5.6. O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 

 

 

O rio Atrato se estende por 750 quilômetros, das Cordilheiras dos Andes ao Golfo 

do Uraba, no mar do Caribe.  Desta extensão, 500 quilômetros são navegáveis, de 

modo que o rio figura como uma das principais vias de comunicação do departamento 

Chocó, região colombiana com 46.530 km² e quase 500 mil habitantes humanos. 

Possui, assim, importância econômica, tradicional e cultural para essa região.  
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Há uma historicidade subjacente à relação que a população ribeirinha estabelece 

com o rio. Ademais, atividades ilegais de exploração florestal e de mineração também 

assolam o local, ameaçando a vida do próprio rio, os que dele dependem e o equilíbrio 

ambiental da região.  

Nesse contexto, a entidade da sociedade civil Centro de Estudos para a Ciência 

Social Tierra Digna manejou uma ação em defesa do rio Atrato. Referida organização 

não governamental representou alguns conselhos locais: Consejo Comunitário Mayor 

de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomopoca), la Asociacón de 

Consejos Comunitários de Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Iner-étnico Solidaridad 

Chocó (FISCH), dentre outros. Foram demandados a Presidência da República e 

órgãos públicos. De acordo com Câmara & Fernandes (2018, p.227), 

 

por meio de uma ação de tutela proposta por diversas entidades da 
sociedade civil organizada a Corte Constitucional Colombiana, proferiu 
a sentença T-622 de 2016, lavrada pelo magistrado Jorge Ivàn Palácio 
e acolhida na íntegra pelos demais membros da Corte, na qual 
reconheceu o rio Atrato como sujeito de direitos e impôs sanções ao 
poder público em razão da omissão quanto aos atos de degradação 
causados por uma empresa contra o rio, sua bacia e afluentes, 
localizados da cidade de Chocó. 

 

O caso foi decidido pelo Tribunal Constitucional colombiano, que por meio da 

pena do juiz Jorge Ivan Palácio, estabeleceu precedente na a história judicial do país 

ao conceder direitos a um rio e afirmar contundentemente que a terra não pertence 

ao humano, mas o humano que pertence à terra. 

A Corte Constitucional concluiu que o rio Atrato é um tipo de vida que favorece 

outras formas de vida e suas culturas. Essa constatação geraria um desafio especial 

de proteção já que implicaria no dever de proteger, conservar, administrar e restaurar 

para garantir também os direitos das comunidades que estabelecem relações com o 

rio. Ainda, ao reconhecer os direitos bioculturais do rio Atrato, a Corte perfilhou os 

meios para que as comunidades administrem e tutelem de forma autônoma sob seus 

territórios os recursos naturais que conformam seu habitat. 

Chama atenção o caso do rio Atrato, uma vez que seu reconhecimento como 

sujeito de direitos parte de uma construção discursiva distinta do caso Rio Vilvabamba 

(Equador). A despeito dos efeitos materiais terem sido semelhantes, os percursos 

ideológicos, argumentativos e persuasivos enfrentados pelos enunciadores das duas 

decisões pautaram-se em pontos de partida distintos.  
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No caso do Rio Atrato tratou-se de construir uma narrativa judicial que fez 

emergir um novo sujeito de direito, a exemplo do que aconteceu com o habeas corpus 

em favor de Cecília. Isto porque na Colômbia não há dispositivo constitucional ou 

infraconstitucional que reconheça expressamente a condição de sujeito de direitos a 

entidades não humanas, nomeadamente animais ou demais elementos da natureza.  

Dessa forma, o discurso decisório não propriamente reconheceu uma condição 

jurídica previamente dada, senão construiu bases normativas para que esse novo 

sujeito de direito viesse à tona no ordenamento jurídico colombiano. No caso 

equatoriano, como já salientado, há uma construção legislativa e doutrinária que já 

enuncia a presença jurídica desse eu não humano (rio Vilcabamba). 

Tanto é que há uma distinção substancial com relação ao conteúdo das decisões 

e a forma discursiva de se decidir. Enquanto a sentença concernente ao rio Atrato 

possui 196 laudas, a sentença do rio Vilcabamba possui 6 laudas. Inclusive, dada a 

densidade de conteúdo presente no instrumento decisório, restringiremos à análise 

aos principais fragmentos que ajudam a desvelar potenciais pistas textuais de 

decolonialidade. De toda forma, remetemos o leitor à leitura completa da sentença, se 

assim quiser, ao fim desta tese, em seus anexos. 

 

Figura 46 - Fragmento I – O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento I oferta pistas textuais de decolonialidade implícita, pois remete o 

receptor do texto a um espaço epistêmico onde se torna possível projetar uma vivência 
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com entidades não humanas (natureza, seus integrantes e modos de viver), 

reconhecedora das alteridades e agências não humanas.  

Além de se conectar com as noções não produtivistas de sociedade, 

nomeadamente as cosmovisões andinas e ameríndias, também abre portas cognitivas 

para uma noção de vida multiespécie, a qual se rompe com a “bagagem conceitual 

exclusivista e monoespecífica” (SÜSSEKIND, 2018, p.161) que adjudicou a oposição 

analítica de superioridade do humano frente aos demais animais e elementos da 

natureza. Aqui se propõe uma sinergia onde os agentes sociais são reciprocamente 

coconstituídos. 

Pensar o multiespecífico significa quebrar a ideia de um ambiente estático, palco-

picadeiro de um sujeito focal ou específico moderno, um Eu-cartesiano pousado nos 

ombros dos gigantes. Trata-se da compreensão de que esse “todo” é na verdade um 

plexo de ecologias de seres atuando de forma relacional e dinâmica, em continuum 

modelador. Este modo de pensar as relações multiespécies em um sentido decolonial 

pode ser extraído de forma latente do trecho que afirma que o rio Atrato é “entidade 

vivente composta por outras múltiplas formas de vida e representações culturais”. Há 

um eixo de afetação recíproca entre seres que se encontram e se interpelam.  

O fragmento refuta textualmente a visão reducionista e instrumental da natureza 

para adjudicá-la a condição de persona no âmbito jurídico. “Essa visão dos direitos da 

Natureza, sem relacioná-la com a exploração humana, sem considerá-la um mero 

recurso, transcende aquela historicamente considerada de predomínio da 

Humanidade sobre todas as coisas” (SILVA & KROHLING, 2019, p.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

Figura 47 - Fragmento II – O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento II enuncia bases decoloniais típicas do novo constitucionalismo 

latino-americano. Afirma o constitucionalismo colombiano como assentado nos 

princípios do pluralismo étnico e cultural, bem como de saberes tradicionais. 

Movimenta-se de acordo com a pluriversalidade e interculturalidade, ao passo que 

busca a integração de culturas diversas a partir da polirracionalidade.  

Há na voz do magistrado enunciador do texto traços implícitos de um discurso 

alinhado com as noções e autores que propõem um redimensionamento das 

dicotomias da modernidade ocidental (natureza x cultura, humano x não humano). 

Nesse sentido, há marcas textuais de exterioridade na medida em que se reconhece 

a existência da humanidade enquanto classe opressora que possui 

transcendentalidade sobre as minorias, os elementos da natureza. 
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Os demais seres vivos são expressos como seres coabitantes do planeta e, por 

via de consequência, suas respectivas existências mereceriam proteção por si só. Há 

uma construção discursiva que objetiva acoplar ao constitucionalismo colombiano 

traços disruptivos com os moldes ocidentais de perceber e se relacionar com a 

natureza.  

Há, ainda, uma abertura possível na narrativa construída pelo enunciador para 

intuir a existência implícita de direitos animais, uma vez que “os demais organismos 

vivos” (linha 7905) merecem proteção em si mesmo. Isto significaria dizer que há um 

espaço possível para a proteção de interesses juridicamente relevantes de animais 

não humanos? 

 

Figura 48 - Fragmento III – O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O fragmento III expõe o reconhecimento dos Direitos Bioculturais, que se tornam 

fundamento para a construção da narrativa da inserção do rio Atrato como sujeito de 

direitos. Há pistas textuais de decolonialidade, visto que a noção de direitos 

bioculturais intenta desconstruir relações e discursos de hierarquização dos humanos 

frente a natureza, ressignificando relações sociojurídicas pelo reconhecimento do 

outro não humano como presença que deve ser tomada a sério. A “plenitude de 

direitos” (linhas 7938-7939) evoca a emergência de novos sujeitos que se inserem no 

mundo jurídico mediante discurso de desconstrução de subalternidade e inexistência 

epistêmica.    

O operador argumentativo “resulta necessário” (linha 7930) conduz o receptor 

ao grau de urgência do que se afirma, no caso, avançar na interpretação e aplicação 

de direitos fundamentais em contextos afeitos à era do Antropoceno. Já o operador 
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argumentativo “por fortuna” (linha 7933) indica a aderência à teorização dos direitos 

bioculturais como forma de concretizar esse avanço necessário subscrito no início do 

fragmento. Esta construção opera marcadores textuais que evidenciam a atitude do 

enunciador frente ao que enuncia, no sentido da modalização axiológica.  

  

Figura 49 - Fragmento IV – O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

O operador argumentativo explicativo, “em outras palavras”, objetiva aclarar o já 

dito, a fim de conferir certeza e inequivocidade do alcance e sentido pretendidos para 

construir discursivamente a condição jurídica de sujeito. Alguns outros operadores 

argumentativos são utilizados para conferir força argumentativa ao texto. O operador 

argumentativo “considera necessário” (linha 8004), denota ênfase argumentativa no 

sentido de reconhecer o rio Atrato como sujeito de direito.  

Já o operador “plena justificação” (linha 8006-8007) indica explicação que 

permite afirmar o alinhamento do que se decide com o que já foi decidido, ou seja, a 

conformidade desta sentença com o conjunto de decisões passadas da Corte 

Constitucional. O operador argumentativo “permitem afirmar” (linha 8011) funciona 

como consequência condicionada. As premissas postas à mesa permitiram ao 

magistrado concluir que há transcendência no ambiente são e sua interligação com a 

humanidade. 

Aqui há um diálogo possível com o discurso decolonial quando o magistrado se 

movimenta para afirmar a constituição colombiana como “verde” ou “ecológica”. A 

depender do preenchimento semântico do que vem a ser verde ou ecológica o 
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discurso pode se alinhavar ao modelo de desenvolvimento decolonial. No caso, pelo 

que se detrai da extensa sentença nota-se essa possível ligação. 

 

 

Figura 50 - Fragmento V – O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 

 

 
 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 
A modalização diretiva busca do interlocutor um comportamento específico e 

expresso em conformidade com o enunciado. Essa modalização é típica do dispositivo 

de decisões judiciais, nas quais se consignam expressões de ordem materializadas 

geralmente pelo modo verbal imperativo. No fragmento V se impinge ao poder público 

colombiano o dever de suprir sua omissão frente aos problemas de ordem histórica, 

ambiental, sociocultural e humanitário que assola a região do rio Atrato.  Movimenta-

se no sentido da emancipação, uma vez que declara a existência de uma condição de 

vulnerabilidade. Ou seja, opera no sentido de tomada de consciência da existência do 

dano para sua possível correção e subversão da lógica subjacente. 
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Figura 51 - Fragmento VI - O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 
 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

Cabe notar que a parte dispositiva da sentença reconhece o rio Atrato como 

entidade sujeito de direitos com correspondente dever de tutela e representação por 

parte do poder público e comunidades étnicas. No fragmento VI o magistrado enuncia 

que o sujeito rio Atrato fará valer seus direitos mediante um sistema de representação 

que reconhece a pluriversalidade sob a responsabilização. Chama ao feito uma 

pluralidade de entes para conduzir coletivamente a proteção, conservação, 

manutenção e restauração deste novo ente de direito, estabelecendo uma comissão 

de guardiões do rio Atrato. 

É de se notar que o sujeito de direito que emerge no ordenamento jurídico 

colombiano é um sujeito adjetivado, um sujeito biocultural que é ente vivente, mas 
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também condição de possibilidade da vivência de outros sujeitos de direito. Desta 

sorte, o rio Atrato não se qualifica juridicamente apenas como sendo uma entidade 

biogeofísica, pois também se encontra inscrito na ordem da cultura. Aqui se 

assemelha a consideração feita pela magistrada que considerou a chimpanzé Cecília 

como parte do patrimônio cultural argentino. Há uma tentativa de superação da 

diferença natureza x cultura. 

 A linha separatória natureza x cultura solveria e daria lugar a espaços para 

conformações de relações e encontros multiespecíficos, com fusão desses pares 

opostos no que Haraway chama de Naturezacultura (2003) ou nos Mundos Comuns, 

no sentido proposto por Latour (2004). 

Pudemos, ao fim desta tese, inferir que há uma posicionalidade específica do 

Direito enquanto teoria e enquanto práxis e que a compreensão dessa posição 

enunciativa e performativa se perfaz mediante análise do campo empírico do Direito 

do Fórum – com o instrumental de análise adequado à práxis –, mas também dos 

espaços de juridicidade que são conformados em sociedade além do Direito 

institucionalizado via processo judicial. Dessa forma, acreditamos que a análise do 

Direito deveria partir do jurídico etnografado, sentido, observado, participado, 

questionado e engajado. 

Essa premissa enredou impulsionalidades relevantes para a percepção da 

prática jurídica: a desconstrução do discurso jurídico estatal como narrativa universal 

de normatividade; a afirmação da construção discursiva do Direito; o questionamento 

da inquestionabilidade axiomática dos pontos de partida do Direito; o reconhecimento 

de estruturas ontológicas sob as quais as narrativas do Direito são construídas; a 

importância da reflexão sobre as mediações do Direito com as noções de controle, 

violência e poder; a ruptura do espelho narcísico do Direito que se autocompreende 

como completo e suficiente à resolução dos conflitos sociais.  

Concluímos que um Direito multiespecífico engajado, levado a efeito no bojo do 

compromisso decolonial, por demanda, no sentido vindicado por Rita Segato, deve 

levar em consideração que “somente uma perspectiva parcial garante uma visão 

objetiva” (HARAWAY, 1988, p.583). Objetividade não no sentido de uma 

epistemologia da dominação, mas justamente o oposto, a não totalização da posição 

de investigador e agente decisório como produtor de conhecimento e verdade 

absolutas, mas a produção de conhecimento e decisões situadas, que levem em conta 
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o posicionamento epistemológico dos sujeitos envolvidos e a agência desses para 

influir na produção de sentido.  

O aporte da decolonialidade foi fundamental para levar a cabo essa 

compreensão. A decolonialidade como possibilidade político-jurídica é mais que uma 

opção de conhecimento acadêmico. Não é apenas um domínio de estudo, mas, 

sobretudo, uma opção de vida, de pensar, de sentir e de fazer. Objetiva dar respostas 

críticas ao modelo de sociedade que intensifica a produção da divisão ontológica dos 

sujeitos (e, aqui, adicionamos a perspectiva multiespecífica para também pensá-la) e 

foi estruturante para compreender o Direito como realidade e não como abstração, 

situado em coordenadas geopolíticas e não como um monólogo universal cartesiano. 

Essa ancoragem do Direito tornou-se predicado necessário para pensar a 

posição jurídica dos animais não humanos e os modais de relações e encontros 

multiespecíficos em sociedade.  

Ainda que haja significados científico, político, jurídico e cosmontológico do 

“animal”, não há propriamente uma sobreposição inexorável de um sentido sobre o 

outro. Tampouco univocidade da representação e presença/ausência dos animais 

nesses âmbitos sociais e categoriais. Não há consenso apriorístico sobre as 

justaposições possíveis, e sim uma pluriversalidade em disputa das manifestações 

performativas e conformativas das combinações/não combinações que permeiam as 

relações que estabelecemos com animais. Essa disputa por afirmação estatutária é 

discursiva e se dá na internalidade do processo decisório que resulta das decisões 

judiciais.    

Isso faz com que, por exemplo, um mesmo animal (um espécime ou uma 

espécie) tido cientificamente como senciente seja tratado politicamente como matéria 

consumível, juridicamente como coisa e como gente (sujeito) por uma cosmologia 

ameríndia específica.  

Nesse contexto, a análise crítica do discurso jurídico levada a cabo impulsionou 

a compreensão da possibilidade de afirmar o Direito em termos desvencilhados de 

uma matriz de poder que reivindica o exclusivismo da Humanidade na produção de 

mundos, sentidos e normatividade. 
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6. Considerações finais 

 

 

A consolidação do Direito Animal na América Latina enquanto campo específico 

do Direito passa por um duplo movimento: de um lado, sofre influência de aportes 

teóricos vindos de centros de pesquisas nortistas e, por outro, há proposituras de 

desconstrução de discursos de subordinação mediante aportes teóricos críticos e 

situados em favor de animais não humanos e demais elementos da natureza. 

O objetivo desta tese centrou-se em avaliar as experiências jurídicas latino-

americanas no que se refere ao Direito Animal e se elas apresentam possibilidades 

discursivas para se alinhavar ao argumento decolonial. Analisamos em que medida o 

lastro jurisprudencial existente na região pode desempenhar um papel decolonial no 

que se refere à tutela dos interesses dos animais não humanos. 

De um lado avaliamos as bases epistêmicas e ontológicas que nutrem o 

texto/contexto da decisão judicial e do Direito em uma perspectiva dogmaticamente 

organizada e hegemônica. De outra banda, refletimos se o decidido repercute 

materialmente na modulação de relações sociais de forma tal a forjá-las sob uma 

perspectiva decolonial do Ser, Poder, Saber, Natureza, bem como propusemos a 

chave analítica da colonialidade dos animais para superar o discurso de inferiorização 

animal.  

No caso da titularização de direitos à Natureza, esse novo sujeito emerge 

juridicamente por meio legislativo, uma construção no bojo do diálogo democrático. A 

atribuição da condição de sujeito ao rio Vilcabamba, no equador, é um exemplo claro 

desta formulação. Assim, essa consideração já retira sua legitimidade e 

reconhecimento social do próprio processo legislativo e constituinte. Já nos casos de 

atribuição ou reconhecimento de animais não humanos como sujeitos de direito essa 

construção discursiva se dá na interioridade e circularidade das decisões judiciais, 

carecendo, pois, de legitimação democrática. 

Com isso, as estruturas do texto decisional apresentam-se de forma distinta 

entre essas duas formas de emergência de novos sujeitos de direitos. No caso da 

atribuição de direitos aos animais, o magistrado necessita justificar, persuadir e 

convencer os receptores acerca da condição jurídica de sujeito a eles dispensada, 

como se antevê nos casos dos habeas corpus em favor de Suíça e Cecília. No caso 
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dos direitos da natureza, essa justificação já é lastreada pelo arcabouço legislativo e 

constitucional. 

Essa diferença produz decisões estruturadas diferentemente, mediadas por 

aparatos ontológicos e epistêmicos distintos, com objetivos similares: fazer emergir 

no ordenamento jurídico um novo sujeito de direito. De um lado, há um lastro 

cosmontológico específico dos direitos da natureza que se encaixa explicitamente no 

giro decolonial, com autores e teóricos que expressamente se alinham a essa matriz 

de pensamento e ação para lidar com a titularização de direitos. Isso se dá à medida 

que o pano de fundo contextual para a produção normativa que reconhece a natureza 

como sujeito jurídico se circunscreve ao debate das cosmovisões andinas e o 

respectivo impacto na circularidade do Direito. 

No caso do direito animal, ele se caracteriza como uma produção teórica cujo 

marco enunciativo se inaugura nos centros epistêmicos nortistas. Essa releitura das 

teorias nortistas se fundiu com argumentos forjados por atores sociais latinos que as 

repaginaram para pô-las em prática no continente. A teoria do habeas corpus para 

grandes primatas ganha significação e força normativa nesse contexto. 

Dessa forma, as pistas textuais de decolonialidade nas construções discursivas 

dessas decisões são implícitas. Ligam-se marcadamente ao efeito material da decisão 

como efeito decolonial que objetiva reconhecer uma nova alteridade, desinferiorizando 

uma camada da sociedade até então sumariamente desconsiderada e inexistente: os 

animais não humanos. Diante desta ótica, as decisões latinas tanto para animais como 

para natureza evidenciam um potencial marcadamente decolonial, pois passam a 

exigir o reconhecimento do outro não humano subalternizado como sujeito digno de 

direitos. 

Outra questão sensível na compreensão do Direito Animal refere-se à 

concepção homogeneizada e apriorística do que vem a ser a categoria animal ou, 

mais precisamente, a fixidez e atomização da categoria animal como sinonímia da 

categoria coisa jurídica. Parte de uma redução das complexidades jurídicas referentes 

aos entrelaçamentos e relações entre espécies.  

Nesse sentido, a rotulagem jurídica é vista como suposto elemento de solução 

dessas questões, contudo, o rótulo acaba reduzindo a realidade a um fetiche 

normativo. A nosso ver, a categoria jurídica encobriria mais que evidenciaria, uma vez 

que invisibilizaria a multiespecificidade das interações. 
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Assim, as categorias jurídicas pessoa ou sujeito de direito como institutos fixos 

e redutíveis da experiência dos animais poderiam deixar de ser reivindicadas como a 

única solução da proteção animal ou do movimento social de Direito Animal. O 

discurso do fórum aos animais poderia ser residual, para discussões tópicas ou 

específicas de sujeitos animais específicos. Com isso, não desqualificamos a luta 

judicial por consideração dos interesses jurídicos dos animais, apenas afirmamo-la 

como uma das possibilidades político-jurídicas de enfrentamento das “questões 

animais”. 

Ainda, a discussão da dicotomia sujeito x coisa tornar-se-ia contornável, uma vez 

que a mudança propositiva na estrutura social dar-se-ia no estilo bottom-top e não 

top-bottom. A discussão da alteração do status jurídico dos animais deveria enredar-

se com a discussão sobre as estruturas sociais e modelos ontológicos sob o quais se 

assentam tais estruturas.  

O regime jurídico dispensado aos animais não se restringe ao aparato dogmático 

do fórum e legislado, senão pelas manifestações materiais de arquétipos de 

normatividade em sociedade e construções discursivas. Assim, os animais reais 

sobrepor-se-iam aos animais representados. Da mesma forma, as relações 

multiespecíficas ganhariam relevo para formulação legislativa e para traçar políticas 

públicas. 

Dessa forma, e ao fim desta tese, reconhecemos, a partir da análise crítica do 

discurso jurídico, pistas textuais implícitas e explícitas na superfície dos textos 

decisórios analisados relativas ao giro decolonial. Além disso, também notamos 

marcas de decolonialidade nos efeitos materiais das decisões jurídicas que efetivaram 

a superação da condição de subordinação e inferiorização à qual os demais animais 

e elementos da natureza estavam submetidos nos contextos específicos de cada 

decisão judicial. 

A decolonização no Direito Animal significa, em última análise, questionar os 

pórticos da humanidade ocidentalizada, questionar as linhas de diferenciação 

ontológica referendadas pelo Direito Moderno, enfatizando a necessidade de 

(re)criação dos espaços discursivos e relações sociojurídicas que liguem a 

animalidade humana à não humana, situando-as.  
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ANEXO A – Decisão no habeas corpus do caso Suíça x jardim zoológico de 
Salvador 
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ANEXO B – Sentença no Habeas Corpus em favor de Ceçilia 
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ANEXO C – Decisão do caso “circo Portugal” 
 
 
 

 
 
 
 
 



259 
 

 



260 
 

 



261 
 

 



262 
 

 

 



263 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 
 

ANEXO D – Sentença do caso “Rio Vilcabamba” 
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ANEXO E – O rio Atrato como sujeito de direito biocultural 
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