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INTRODUÇÃO
Como introdução temos como objetivos para este trabalho relacionar e discutir dois
conceitos que ainda são debatidos hoje em dia e como importância o dever por optar
pelo desenvolvimento humano ou pela sustentabilidade do planeta.

Problema(s)

CONFRONTAÇÃO CRÍTICA DE
TESES E ARGUMETOS
Escolhendo o ponto de vista de Kant em que este defende o
antropocentrismo, por exemplo, nesta frase citada: “ age de tal modo
que faças da humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa do
outro, sempre ao mesmo tempo um fim e nunca simplesmente um
meio.”

Ecocentrismo ou Antropocentrismo?

FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA
O ecocentrismo e o antropocentrismo são dois paradigmas, mais
especificamente, dois paradigmas opostos em que o ecocentrismo é uma linha
de pensamento filosófico da ecologia e apresenta valores centrados na natureza
com igualdade entre seres bióticos e abióticos, ou seja, não há nenhum ser
superior ao outro enquanto que o antropocentrismo é uma linha de pensamento
filosófico que considera que o homem representa a figura central, a principal
referência para o entendimento do mundo, sendo superior a todos os outros
seres.
Ambos têm as suas vantagens e as suas desvantagens.

Antropocentrismo vs Ecocentrismo

IDENTIFICAÇÃO DAS TESES/TEORIAS
Ecocentrismo - Perspetiva ambientalista que defende grupos ecológicos. ( Aldo Leopold,
Arne Naess)

IMPLICAÇÕES DAS TESES OU
TEORIAS APRESENTADAS

Antropocentrismo- Comportamento ou ideologia filosófica que faz com que o Homem
seja o centro do universo. ( Kant, Descartes)

A ética de Aldo Leopold tem como consequências muda a maneira da pensar
da sociedade em relação há natureza, o que digamos não era assim tão fácil.

ENUNCIAÇÃO DE POSIÇÕES
Defensores do ecocentrismo:
Aldo Leopold escreveu que havia a necessidade de uma "nova ética", uma "ética
que trate das relações do homem com a terra e com os animais e plantas que nela
crescem“ e não só, “abrangendo solos, águas, plantas e animais e, colectivamente,
a terra".
O filósofo norueguês Arne Naess escreveu um artigo breve, mas influente, onde
distingue as tendências "superficiais" das "profundas" no seio do movimento
ecológico.

Denfensores do antopocentrismo:
René Descartes, ao chegar ao cógito ( penso , logo existo) chegou à conclusão que
os animais que são desprovidos de pensamentos racionais não podem sentir, ter
alma e ser capaz de pensar, elevando o Homem aos outros seres.
Tendo Kant nascido na altura do Renascimento também defende que o Homem
deve ser sempre o fim, nunca um meio.
Não concordamos com o antropocentrismo nem com o ecocentrismo a 100 %, em
vez disso preferimos que se crie um conjunto de regras adequadas para uma correta
proteção ambiental.

CONCEITOS RELEVANTES
Antropocentrismo, Ecocentrismo, Ecocentrismo, Desenvolvimento social

A distinção de tendências "superficiais" das "profundas” por Arne Naess leva
a consequências como se a escolha for: o pensamento ecológico superficial irá
impedir a poluição das reservas de água, de modo a poder haver água potável
para beber, e procurar preservar o meio natural de modo que as pessoas
possam continuar a desfrutar os prazeres da natureza., já o pensamento
ecológico profundo por outro lado, defende preservar a integridade da biosfera
unicamente por si mesma, independentemente dos possíveis benefícios.
Descartes ao elevar o Homem em relação aos outros seres vivos está a
cometer um erro pois se o ser humano for superior á natureza então também é
independente e ambos sabemos que afirmar isso é cometer uma falácia.
Kant é criticado por Hans Jonas, em que estes cita: “Não é o antropocentrismo
que ameaça a natureza, mas sua visão curta em relação a ela”.

SOLUÇÕES RELEVANTES
Criar um sistema de regras que permitam ao mesmo tempo um bom ritmo de
desenvolvimento e adequada proteção ambiental como a legislação
ambiental, ética e educação. A maneira mais fácil de aplica-las é que as
sociedades desenvolvam cada uma dessas áreas em conjunto.
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