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EGE       ANTROPOCENTRISMO

A pessoa humana é o destinatário da

norma constitucional e o homem é o

único capaz de proteger e preservar

o meio ambiente

O bem ambiental está voltado para a

satisfação das necessidades

humanas



Visão onde o meio ambiente é patrimônio 

da humanidade. A natureza existe em si 

mesma e deve prevalecer sobre o homem

Trata da proteção da natureza, a qual não 

pode ser tratada como um objeto útil em 

benefício do homem

A natureza não pode servir como meio de 

lucro, porque o valor intrínseco do mundo 

natural não nos pertence, vale para além 

das gerações humanas

EG        ECOCENTRISMO



BIOCENTRISMO



ASPECTOS DA VISÃO BIOCÊNTRICA 
(SCHERWITZ, 2018)

(SCHERWITZ, 2018)FILOSÓFICO

A natureza é dotada de valor inerente que independe de qualquer 

apreciação utilitarista e de caráter homocêntrica

ECONÔMICO

A natureza tem valor econômico direto ou indireto, servindo de 

paradigma ao antropocentrismo das gerações futuras

JURÍDICO

A proteção da biodiversidade (flora, fauna e ecossistemas)é um dos 

objetivos do direito ambiental



CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART.225

TODOS direito ao meio 

ambiente 

ecologicamente 

equilibrado

= bem de uso (comum)

do povo

= essencial à sadia

qualidade de VIDA







CARTA DA TERRA

RECONHECER TODOS OS

SERES SÃO INTERLIGADOS

RESPEITAR

PARIS, UNESCO, EM 14/03/2000



•

•

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART.225



•

•

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART.225



1) A preservação, a restauração dos processos ecológicos 

essenciais e o adequado manejo ecológico das espécies e  

dos ecossistemas,  tem valor intrínseco em si e para si,  muito 

além da função meramente instrumental de tais  categorias 

como coisas destinadas à satisfação  de necessidades 

humanas ou  como meios para preservação da vida e da 

saúde humanas

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART.225, § 1º, I



Gazeta On Line, 27/11/2017

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2017/11/em-acao-inedita-no-pais-rio-

doce-entra-na-justica-contra-desastre-1014106870.html

Processo nº 1009247-73.2017.4.01.3800, 6ª Vara Federal Cível da SJMG



2) O controle da  produção,  comercialização e do 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente (artigo 225, § 1º, V), não restringindo 

seu escopo à vida humana; ao reverso, reconhecendo 

expressamente o meio ambiente (de si para si) como 

destinatário da  norma,  o que estabelece 

transcendência categórica à restrita abordagem 

antropológica.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART.225, § 1º, V



POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - OBJETIVOS

LEI Nº 6.938/1981 – ART. 4º

I - A compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

III - O estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas 

ao uso e manejo de recursos ambientais;

VI - A preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 

racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida;

VII - A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos.



3) A proteção da fauna e da flora, vedadas, na forma da lei,

as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais

a crueldade (artigo 225, § 1º, VII), atribuindo valor

intrínseco à vida não-humana e reconhecendo a senciência

animal.

ADI 4.983-CE

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART.225, § 1º, VII



Folha, 12/06/2018

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/04/1873048-
chimpanze-argentina-ganha-habeas-corpus-e-vai-para-

santuario-em-sp.shtml

mailto:https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/04/1873048-chimpanze-argentina-ganha-habeas-corpus-e-vai-para-santuario-em-sp.shtml?subject=Chimpanzé Argentina Ganha HC
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