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ãe Terra tem evoluindo há uns 4.500.000.000 anos a partir de  
elementos abióticos, logo, incorporam-se na sua dinâmica os  
elementos bióticos. No momento atual, estamos inter-

relacionados com eles, causando grandes mudanças que alteraram 
muitos processos naturais, que estão voltando-se contra nós mesmos, o 
que dá origem à possibilidade da desaparição da espécie humana.  
Assim, a Terra continuará evoluindo com ou sem nós, na medida em que 
continuamos perturbando seu equilíbrio ecosférico. Por esta razão, os 
movimentos e organizações sociais realizaram em Mérida, Venezuela, no 
dia 20 de março de 2010, um Encontro Nacional sobre as alterações 
climáticas e sobre os direitos da Mãe Terra a fim de elaborar uma 
declaração que será apresentada em "Conferência Mundial dos Povos 
Indígenas e as Alterações Climáticas e os Direitos da Mãe Terra", em 
Cochabamba, Bolívia, de 19 a 22 de abril de 2010. Neste documento são 
propostos os direitos da Mãe Terra e os direitos e os deveres ou 
obrigações da espécie humana para com esses direitos para garantir a 
continuidade dos seres humanos no processo de evolução dela. 

M

NO ÂMBITO DOS DIREITOS EMERGENTES DA MÃE TERRA 
(PACHAMAMA): 
Reconhecemos: 
1. A necessidade de compreender que a mudança climática é uma 
oportunidade para aprofundar o catálogo de direitos humanos 
reconhecidos até agora como direitos de primeira, segunda e terceira 
geração. Em face do exposto, a espécie humana deve agora ter mais 
obrigações do que direitos para com a Mãe Terra. 
2. A condição dos direitos da Mãe Terra concretiza definitivamente os 
direitos emergentes das gerações futuras (caráter transgeracional), 
convertidos hoje principalmente em obrigações das gerações atuais. 
3. O conceito de direitos coletivos emergentes baseia-se no mesmo 
cobrimento que a Mãe Terra tem como um novo sujeito de direito através 
dos quais são garantidos os direitos das gerações futuras. 
4. Um Tribunal Internacional de Justiça Ecológica teria como 
fundamento o dever de desenvolver estratégias e implementar ações em 
que há uma inversão do ônus da prova quando uma determinada 
atividade humana tiver um impacto sobre o Planeta Terra. A este respeito, 
o Tribunal teria competência para impor, mesmo por iniciativa própria e 
sem sanções, julgamento sobre as empresas, estados, corporações e 
indivíduos, com base na aplicação real e eficaz do princípio da precaução 
in dubio pro natura contidos na "Declaração de Princípios" da Cúpula da 
Terra de 1992 (Cimeira do Rio). Palavras que poderiam punir e 
suspender, se necessário, a participação e expansão de grandes 
corporações, multinacionais e transnacionais como principais 
responsáveis pelas conseqüências das alterações climáticas nas políticas, 
planos e programas para projetos agroprodutivos atuais, públicos e 
privados. 
Premissas para um catálogo de Direitos da Mãe Terra: 
O reconhecimento da Mãe Terra como um titular de direitos que já 
existiam antes da existência da humanidade, implica necessariamente a 
transformação do conceito tradicional do sujeito de direito próprio duma 
visão antropocêntrica da intervenção da natureza. 
1. Os direitos da Mãe Terra incluem a totalidade dos direitos humanos 
consagrados e até mesmo aqueles que não são expressamente 
mencionados. 
2. Nesse sentido, os direitos emergentes da Mãe Terra seriam então o 
resultado da conjugação de um conjunto de novos direitos das gerações 
futuras que estão configurados em obrigações das gerações presentes. 
3. O novo sujeito de direito é a Mãe Terra, mas o interesse geral ou difuso 
que envolve o seu exercício, nada impede que esses direitos têm um alvo 
mais específico que seriam homens e mulheres que podem ser erigidos 
em seu nome. 
4. O caráter destes sujeitos de direitos que atuam em nome da Mãe Terra, 
o fazem com um determinado propósito: evitar qualquer atividade que 
comprometa a boa vida, primeiro do Planeta, e logo, da espécie humana. 
5. A premissa mais importante dos direitos da Mãe Terra é o caráter 

territorial dos mesmos, ou seja, todo espaço rico em diversidade 
biológica e cultural (tangível e intangível) dá conteúdo aos direitos da 
Mãe Terra. 
6. Sob este, os direitos territoriais são aqueles que são concedidos aos 
povos e comunidades indígenas, as comunidades rurais e as comunidades 
locais ou de qualquer outro tipo, que são erigidos em nome da Mãe Terra 
para promover ações de justiça e buscar a boa vida dela e os seus 
cuidados. 
7. Os direitos da Mãe Terra são desenvolvidos e configurados através de 
direitos territoriais o que seria a complementaridade dos direitos 
indígenas, dos direitos dos agricultores ou dos direitos de outros grupos 
sociais que precisam do território, da terra e dos recursos para garantir a 
sua própria subsistência. 
8. Os direitos da Mãe Terra enquadrar-se-iam na categoria dos direitos 
que temos chamado de direitos coletivos emergentes. Estes são 
destinados a garantir os bens comuns (públicos) da humanidade, para 
preservar a vida na Terra, a vida do Planeta e da continuidade da espécie 
humana. 
9. A noção de criação de direitos coletivos é baseada na idéia da aparição 
de novos atores sociais que estão sujeitos também, dos novos direitos 
emergentes. Mas também se manifesta na idéia do estabelecimento, 
juntamente com os direitos, das obrigações para com as gerações futuras, 
mas acima de tudo, do compromisso com a Mãe Terra. O exercício aqui é 
um direito inseparável ao cumprimento de uma obrigação. 
10. Um dos aspectos centrais destes direitos é que tanto o exercício dele 
como sua materialização ocorre "de baixo para cima”, ou seja, a partir 
dos próprios sujeitos de direitos. Um sujeito de direito é aquele a quem 
vai dirigido uma regra que estabelece os direitos e as obrigações. Assim, 
um sujeito de direito é também o destinatário de uma norma. 
11. O exercício destes direitos coletivos emergentes também pode ocorrer 
através da definição e implementação de políticas públicas "de baixo" 
que se tornaria num instrumento e num mecanismo para o exercício de 
direitos reconhecidos no âmbito nacional e internacional.

FUNÇÕES U OBRIGAÇÕES DA ESPÉCIE HUMANA PARA COM A 
MÃE TERRA 
Reconhecemos:
1. Sua avaliação e dar-lhe a excelência apropriada para os conhecimentos 
das nossas civilizações antigas, dos povos indígenas e camponeses, úteis 
para a compreensão da nossa biodiversidade agrícola ameaçadas pela 
mudança climática. 
2. O fato de acompanhar as forças sociais de mudança, considerando a 
ampla participação, formação e implementação de ações eficazes para 
mitigar as alterações climáticas e minuir as conseqüências decorrentes. 
3. A falta de liderança global e de vontade política e de estratégias 
adequadas e eficazes para combater as causas e lidar com as 
conseqüências das alterações climáticas. 
4. Manutenção da transferência intergeracional dos conhecimentos 
tradicionais para as gerações futuras e da nossa interculturalidade 
tropical, base da cultura da vida, que está ameaçada pelas mudanças 
climáticas irreversíveis, que vêm para ficar.
5. A especulação financeira suscitada na comercialização dos sumidouros 
de carbono. 
6. A perda de nossos recursos biológicos e seu meio de subsistência como 
a perda da agrobiodiversidade, o que criará potencialmente uma fraqueza 
na gestão das políticas públicas dos governos. 
7. A presença de políticas públicas agroecológicas para prevenir, corrigir 
e mitigar os impactos das energias e substâncias poluentes na degradação 
dos solos. 
8. Que as mudanças climáticas afetam nosso território de forma irregular 
rompendo a relação do equilíbrio ecológico, social, econômico e 
espiritual. 

9. Os tipos de fomo que continuamos padecendo, particularmente aqueles 
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associados às mudanças climáticas, secas, inundações e outros 
fenômenos naturais, o que gera mais insegurança, pobreza e exclusão. 
10. O desperdício de energia e a pilhagem dos elementos naturais que a 
agricultura industrial impõe, produzindo 34% dos gases com efeito de 
estufa, mostrando o impedimento dos modelos científicos tecnológicos 
dominantes de produção agrícola. 
11. As mudanças nos processos de florescimento e maturação de 
diferentes espécies de plantas medicinais e alimentícias que estão 
afetando a produção em diferentes áreas da economia agrícola e, 
conseqüentemente, a segurança e soberania agroalimentaria. 
12. A sociedade humana deve ser proativa e atuar ante os embates 
socioambientais que geram as migrações causadas pelos problemas 
ambientais. 
13. Alguns princípios que devemos ter em conta nas nossas ações como a 
precaução, o zero irreversível, a colheita sustentável, o esvaziado 
sustentável, onde a exploração dos recursos é menor que a taxa de 
renovação.
Propostas de Obrigações ou Funções: 
1. Reduzir o consumo de bens e serviços, porque com isso acontecendo, 
haverá uma maior utilização de elementos naturais e maior contaminação 
dos mesmos através de meios naturais como sumidouros de gases e 
resíduos sólidos e líquidos gerados pelas atividades humanas. Além 
disso, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos. 
2. Comer mais produtos naturais agroecológicos porque isso permitiria 
poupanças energéticas nos processos industriais e agrícolas. 
3. Educar a consciência humana através da integração de sentir, pensar e 
agir na pessoa, a fim de educar para a vida e de atingir uma pessoa 
responsável com o cuidado da mãe terra. 
4. Implementar e consolidar os conhecimentos, a lei, a tecnologia, a 
organização social, as políticas, os planos, os programas e projetos para 
reduzir, controlar e adaptar-se às mudanças climáticas. 
5. Emprazar quem tem responsabilidades formais, jurídicas e políticas em 
jogo do poder econômico mundiais. 
6. Iniciar, a partir de agora, processos imediatos de substituição do 
combustível fóssil, do petróleo. Isto significa que para o ano 2020, como 
uma sociedade global, devemos alcançar uma redução de 
aproximadamente 35 a 40% das emissões de gases com efeito de estufa, 
tendo com especial referência os valores localizados no ano 1990. 
7. Solicitar reconhecimento e compensação das nações mais responsáveis 
pela emissão de gases de efeito de estufa. E, em geral, qualquer projeto 
que envolva a utilização de recursos naturais. 
8. Reconhecer aos refugiados e deslocados por razões ambientais, e 
recompensá-los pelos agravos ecológicos causados pelas alterações 
climáticas, travando a degradação desastrosa da vida humana e ambiental 
nos espaços sociais agropoductivos. 
9. Proibir o uso definitivo de tecnologias ambientalmente perigosas que 
aumentará as conseqüências atuais provocadas pelas alterações 
climáticas, pelo elevado nível de contaminação residual e de efeitos 
irreversíveis e interagindo com o meio ambiente e com a saúde humana 
como as tecnologias de energia nuclear, testes militares, bicombustíveis, 
o seqüestro de carbono, nanotecnologia e GM e outras tecnologias. 
10. Promover, fomentar, consolidar e massificar a utilização generalizada 
de tecnologias apropriadas, endógenas e ambientalmente sustentáveis, 
que servem como antídotos para a recuperação e preservação dos 
recursos naturais, especialmente as florestas e as águas. Outras 
tecnologias como o uso de energia solar, eólica, de água e de biogás, e 
também a poupança energética na produção de biomassa, devem 
incentivar o seu uso. 
11. Promover, impulsar e praticar incansavelmente técnicas 
agroecológicas, a fim de atingir a produção de oxigênio, água, solo e 
alimentos para satisfazer as necessidades humanas vitais, e estabelecer 
assim definitivamente as bases para a segurança e soberania alimentaria 
da população mundial. 
12. Exigir e incentivar iniciativas produtivas e processos de formação e 

promover a pesquiça na área da biodiversidade agrícola, que é a principal 
eco-base material da ciência e da tecnologia agroecológica. 
13. Introduzir medidas para a utilização e distribuição de terras e outros 
recursos naturais de produção na melhoria e capacidade da utilização da 
agrobiodiversidade, baseada no conhecimento e diálogo entre os 
conhecimentos tradicionais e ancestrais. 
14. Garantir a igualdade de gênero nos espaços de participação político e 
sócio produtivo, promovendo relações em harmonia com a 
interculturalidade e com a integridade com o ecossistema. 
15. Reavaliar a imensa variedade da biodiversidade agrícola tropical com 
base na nossa soberania e segurança agroalimentaria, dando o prestígio 
social e o benefício coletivo dos preservadores originais (indígenas e 
camponeses) que, em seu consuetudinário e harmonioso trabalho com a 
natureza, nos forçam a interpretar os direitos emergentes que eles 
refletam sobre a evolução histórica e comprida deles. 
16. Confeccionar estratégias de adaptabilidade social, ambiental e 
produtiva em nossos espaços sociais, a partir da contínua avaliação e 
análise das múltiplas complexidades causadas pelas mudanças climáticas. 
17. Formar grupos locais e de base social e promover dinâmica de 
formação e mobilização para enfrentar a crise atual em todos os níveis, a 
partir da perspectiva das crianças, homens, mulheres, povos indígenas e 
as futuras gerações, entre outros. 
18. Lutar para oferecer oportunidades de participação, de 
desenvolvimento social e do exercício em qualquer nível nacional e local, 
regional e na comunidade, de políticas públicas para reduzir as alterações 
climáticas. 
19. Fazer eficaz a conservação integral, a preservação e o uso sustentável 
da agrobiodiversidade para qualquer uma das políticas, planos, 
programas e projetos públicos e privados, como estratégia - efetiva e 
substancial - para reduzir as alterações climáticas e minuir a fome e a 
pobreza. 
20. Declarar a Amazônia, pelos povos latino-americanos, como uma área 
de importância vital na regulação da mudança climática nos nossos países 
e um órgão vital da Pachamama. 
21. Apoiar a medida para criar, em território venezuelano, o Parque 
Nacional “El Caura” como o único parque com uma grande cuenca 
hidrográfica, representando então, o parque nacional com a maior floresta 
tropical do mundo. 
22. Impedir a instalação de usinas nucleares na América Latina pelos 
perigos da contaminação radioativa; por outro lado, não há tratamento 
adequado dos resíduos radioativos, que devem ser enterrados na terra ou 
abundá-los até o fundo dos oceanos. 
23. Fazer verdadeira a conservação integral, preservação e uso 
sustentável da agrobiodiversidade. 

Esta declaração foi discutida em vários grupos de trabalho pelos 84 
participantes do evento organizado pela IPIAT, CEPSAL, CFI, no dia 

20 de março de 2010, em Mérida, Venezuela, acumulando desde então,  
a adesão de vários grupos nacionais e internacionais. 


