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INTRODUÇÃO:
O presente trabalho busca estudar as contribuições proporcionadas pelo
constitucionalismo latino-americano ao direito socioambiental, bem como verificar a
relevância do debate acerca da solidariedade, da responsabilidade e da possibilidade de
construção de uma nova racionalidade ambiental reguladora das relações existentes entre
as sociedades humanas e o meio ambiente.
METODOLOGIA: Emprega-se o método analítico, tendo como base a pesquisa bibliográfica.

CONCLUSÕES PRELIMINARES:

Observa-se que as mudanças políticas e os novos processos sociais de lutas nos Estados
latino-americanos não se dão somente pelas novas constituições, mas se materializam
por meio dos atores sociais que objetivam a construção de racionalidade e realidade
plurais. A busca pela afirmação de um constitucionalismo pautado pelo pluralismo
intercultural, ancorado no respeito à cultura dos povos andinos e indígenas e no
reconhecimento de novas reivindicações no trato de direitos e do meio ambiente, permite
o desenvolvimento de um sentido comunitário e participativo de pertencimento, bem
como a base para a construção de uma nova racionalidade ambiental e social. Por fim, o
reconhecimento da natureza como sujeito de direitos e o propósito de empenhar-se na
busca do equilíbrio entre esta e as necessidades dos seres humanos, a ser pautada pela
responsabilidade intergeracional, complementa a tradicional previsão constitucional do
direito a um ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, possibilitando que
uma nova visão de sociedade democrática, pluralista, solidária e sustentável se delineie.
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