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RESUMO 

Ante a relevância do primado da dignidade da pessoa humana e o apogeu das 

questões ambientais, se apresenta nesse artigo, sob a óptica constitucional, a 

intrarrelação dos referidos temas. Se faz mister, incialmente elencar conceitos 

básicos e explorar, com base na doutrina e jurisprudência os aspectos que justificam 

o elo entre os direitos relativos a personalidade do Homem e os de caráter difuso do 

meio-ambiente ecologicamente equilibrado. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa abordar a relação de complementaridade do meio 

ambiente equilibrado com a dignidade da pessoa humana, tendo como ponto de 

partida conceituações  deste atributo do homem e do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Com previsões constitucionais e internacionais, através de tratados e 

convenções, os direitos relativos ao meio ambiente se tornam cada vez mais vistos 

como bens humanitários, ou seja, consistentes ao ser humano como requisito de 

sua dignidade. 

 



Respirar um ar de qualidade, consumir alimentos benéficos a saúde, ter 

espécies de animais preservadas, por exemplo, são necessidades do homem para 

que tenha respeitada sua dignidade. Seu status de ser superior e pensante, é 

observado quando seu bem maior, a vida, é preservada. Para sintetizar a essência 

deste artigo, FIORILLO apud Tchekhov (2007, p.VIII):  

                                                        “Daqui a duzentos ou trezentos anos, ou mesmo mil 
anos – não se trata de exatidão- haverá um vida nova. 
Nova e feliz. Não tornaremos parte nessa vida, é 
verdade.... Mas é para ela que estamos vivendo hoje. É 
para ela que trabalhamos e, se bem que soframos, nós a 
criamos. E nisso está o objetivo de nossa existência 
aqui.” 

 

 

2. OBJETIVOS 

Tem-se com o presente artigo o objetivo de propor uma reflexão sobre temas 

de direito ambiental, mais especificamente o meio-ambiente ecologicamente 

equilibrado, relacionados com o primado da dignidade da pessoa humana.  

Além disso, a conscientização dos leitores sobre a importância de seus 

contextos ambientais estarem adaptados ao respeito de sua essência humana, sem 

se eximir de sua corresponsabilidade na preservação atual e para futura geração. 

E por fim, que novas investigações e ensaios científicos também podem ser 

desenvolvidos a partir das considerações apresentadas nesse trabalho para 

promover novas abordagens a cerca da proteção da dignidade humana ante o 

tratamento das questões ambientais. 

3. METODOLOGIA 

Para elaboração desse trabalho científico foi utilizada a metodologia 

consistente em  pesquisa,  leitura e fichamento livros (doutrinas) consagrados da 

área de direito ambiental e de direito constitucional; Pesquisa de jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no que concerne suas decisões e interpretações nas 

controvérsias de cunho ambiental e de direitos humanos. 



4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 – A dignidade da pessoa humana 

Quando se fala em dignidade da pessoa humana sob o prisma constitucional 

é precaução emprestar efeito as definições de grandes jurisconsultos 

constitucionais. 

O constitucionalista Inocêncio Martíres Coelho (2009, p.172) ao mencionar 

Miguel Reale nos aponta que:     

                                                        “toda pessoa é única e que nela já habita o todo 
universal, o que faz dela um todo inserido no todo da 
existência humana; que, por isso, ela deve ser vista antes 
como centelha que condiciona a chama e a mantém viva, 
e na chama a todo instante crepita, renovando-se 
criadoramente, sem deduzir uma à outra; e que, afinal, 
embora precária a imagem, o que importa é tornar claro 
que dizer pessoa é dizer singularidade, intencionalidade, 
liberdade, inovação e transcendência, o que é impossível 
em qualquer concepção transpersonalista, a cuja luz a 
pessoa perde os seus atributos como valor-fonte da 
experiência ética para ser vista como simples ‘momento 
de um ser transpessoal’ ou peça de um gigantesco 
mecanismo, que, sob várias denominações, pode ocultar 
sempre o mesmo ‘monstro frio’, ‘coletividade’, ‘espécie’, 
‘nação’, ‘classe’, ‘raça’, ‘ideia’, ‘espírito universal’, ou 
‘consciência coletiva’” 

 

Ainda, seguindo lições do renomado jurista Miguel Reale (1989): 

 

                                                         Partimos dessa ideia, a nosso ver básica, de que a 

pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores. O 

homem, como ser natural biopsíquico, é apenas um 

indivíduo entre outros indivíduos, um animal entre os 

demais da mesma espécie. O homem, considerando na 

sua objetividade espiritual, enquanto ser que só se realiza 

no sentido de seu dever ser é o que chamamos de 

pessoa. Só o homem possui a dignidade originária de ser 

enquanto deve ser pondo-se como razão determinante do 

processo histórico. 

 



O homem enquanto ser único possui, como percebe-se nas transcrições, um 

atributo que o diferencia das outras espécies, a dignidade. Esta consiste na 

condição de necessitado de respeito a sua vida, sua saúde, sua incolumidade física 

e moral que garanta seu status de ser racional humano. 

Vale ressaltar que desde Kant, diversos doutrinadores e pensadores tentam 

encontrar conceitos a dignidade da pessoa humana, este desafio tenta ser superado 

a medida de visões subjetivistas, objetivistas e mistas. Ou seja, tenta-se definir 

dignidade da pessoa humana a partir do sujeito homem, do objeto de proteção da 

dignidade ou a fusão dos dois prismas. 

 

4.2 – Status constitucional da dignidade da pessoa humana 

Após anos de extrema violação dos direitos humanos, ou seja, dos direitos 

inerentes ao homem, a ditadura militar no Brasil, não se poderia pensar em instalar 

uma ordem democrática e oposta a anterior sem se prever a dignidade da pessoa 

humana. 

A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 diferentemente da Carta 

Magna anterior trouxe como fundamento da República o princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

No contexto atual de Estado Democrático de Direito percebemos que a ideia 

da constituinte era justamente garantir o desenvolvimento da espécie humana com a 

previsão de uma gama de direitos fundamentais.  

Para compreender  a razão dessas previsões constitucionais é importante  

sabermos da força que uma Carta Constitucional possui. Lembremos que 

Constituição em seus clássicos conceitos é vista como uma lei suprema que 

constitui o poder, organiza e estrutura um Estado. E, os dogmas de um Estado, ao 

passar do tempo com a valorização internacional dos direitos humanos no pós-

guerra, começaram a ter grande espaço nos textos constitucionais se concretizando 

como um de seus elementos. 



Portanto, a dignidade da pessoa humana recebe previsão constitucional 

justamente, para ser imperativa e demonstrar sua importância para interpretar as 

outras normas da Constituição e inferiores a esta. O princípio da unidade, por 

exemplo, nos elucida a ideia proposta, pois preconiza que a Constituição é um corpo 

único de normas de mesma hierarquia e com relação harmônica. 

 

4.3 – O meio ambiente ecologicamente equilibrado 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui requisito essencial 

para que todos os indivíduos integrantes da sociedade possam desfrutar de uma 

vida minimante digna, consubstanciando-se, assim, para diversos doutrinadores, 

como um verdadeiro direito fundamental, mesmo não inserido no rol do art. 5º da Lei 

Maior de 1988, faculdade essa que encontra garantias em nosso ordenamento 

jurídico para a sua efetiva proteção. 

O Direito Ambiental brasileiro possui instrumentos idôneos para 

salvaguardar o meio ambiente e, consequentemente, o direito à vida humana, 

espalhados por diversas normas legais, com previsão tanto nas órbitas federal, 

quanto estadual e municipal. Portanto, para a melhor análise do direito ao meio 

ambiente, se faz necessário o estudo da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e, para não nos estendermos demais, das mais importantes leis 

infraconstitucionais de caráter nacional sobre o tema (tendo em vista a competência 

legislativa concorrente dos entes públicos concedida pelo Texto Maior, onde a União 

institui as regras gerais e os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios a 

complementam, de acordo com as suas particularidades regionais e locais, nunca de 

forma contrária às de caráter nacional). 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado1, considerado (ao lado da paz, 

do desenvolvimento e da autodeterminação dos povos) um Direito Humano de 

terceira geração ou de exercício difuso e supra-individual.  

                                                             
1 BULZIICO, Bettina Augusta Amorim. O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: origens, 

definições e reflexos na Ordem Constitucional Brasileira, p.43. Curitiba: 2009. 

 



Portanto, seu valor supremo é o humanismo do direito sob a inspiração da 

fraternidade universal entre todos os seres vivos. A titularidade cabe à humanidade, 

assim entendida como o conjunto de todos os povos da presente e das futuras 

gerações.  

 

4.4 – A atenção a dignidade humana ante o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado 

 Tanto a dignidade da pessoa humana quanto o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado estão garantidos pela nossa Constituição e são direitos 

intimamente ligados por um sujeito em comum, o homem.  

A visão antropocêntrica aderida pelo direito ambiental brasileiro, onde o 

Homem é seu principal titular, permite-se indagar sobre sua relação com um dos 

mais importantes valores constitucionais e ínsito a espécie, o princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

Como nos aduz o doutrinador Celso Antônio Pacheco Fiorilo (2007, p.17): 

De acordo com esta visão, temos que o direito ao meio ambiente é voltado para a 

satisfação das necessidades humanas. Seguindo esta linha de pensamento, temos 

que a vida humana necessita de um ambiente equilibrado, onde cada espécie 

permanece em seu hábitat natural e os recursos permaneçam em sua forma natural. 

Ainda, todos os tipos de meio ambiente, seja cultural, laboral, artificial ou natural o 

homem é seu principal usuário. 

Na jurisprudência, a premissa se confirma em um voto do Ínclito Ministro 

Celso de Mello:  

                                                         A questão do meio ambiente, hoje, especialmente em 
função da Declaração de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente (1972) e das conclusões da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio de Janeiro/72), passou a compor um dos tópicos 
mais expressivos da nova agenda internacional  
(GERALDO EULÁRIO DO NASCIMENTO E SILVA, “O 
direito ambiental internacional”, in Revista Forense 
317/127), particularmente no ponto em que se 
reconheceu ao Homem o direito fundamental à 
liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida 
adequada, em ambiente que lhe permita desenvolver 
todas as suas potencialidades em clima de dignidade e 



de bem-estar. (grifo nosso) (MS 22164/SP, julgamento 
ocorrido em 30.10.95) 

 

 A dignidade como sendo inerente ao homem e crucial para tal condição, 

implica o respeito a sua vida. Partindo do elemento vida, desprende-se a saúde, que 

está diretamente dependente de um meio ambiente equilibrado. FIORILLO (2007, p. 

18) ressalta a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992, que em seu Princípio n. 1, diz: “Os seres humanos estão 

no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma 

vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.”  

Estamos diante de uma relação de interdependência, ou ainda, de 

complementariedade, onde o equilíbrio das espécies, seja da flora ou fauna, é 

crucial para o equilíbrio e respeito à dignidade humana do próprio homem. E essa 

harmonia deve ser observada pelo homem, por ser racional e grande degradador do 

meio ambiente, como uma forma de autoconscientização e para aqueles 

conscientes desse paradoxo, que critiquem os seu similares que contribuem para o 

desequilíbrio do meio. 

Com meio ambiente desequilibrado, temos extinção de espécies animais, de 

vegetais etc., as águas e o ar poluídos, entre outros males para o planeta. Essas 

condições prejudicam a saúde humana, por conseguinte a vida, isso quando não 

torna o homem um ser com péssimos recursos de sobrevivência. . Quando uma 

pessoa desloca um animal de um continente, ou até mesmo regiões internas do seu 

país, devido aos fatores peculiares de seus hábitats, pode provocar um grande 

desequilíbrio do meio, e mais, essa espécie pode ser fundamental em processos 

naturais como a fotossíntese.  

Esse desrespeito à dignidade humana, ocasionado pelo desequilíbrio do meio 

ambiente,  contraria valores constitucionais do nosso Estado e da corrente de países 

que são signatários de tratados a acordos internacionais que visam a proteção dos 

direitos humanos. Portanto, todos possuem o encargo de proteger o meio ambiente 

e garantir o seu equilíbrio, trata-se de uma questão de autorrespeito a dignidade 

humana, e a garantia da eficácia constitucional ao prever a intergeracionalidade dos 

direitos ambientais. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio ambiente, bem universal e difuso que abrange todas formas de 

existência no planeta é uma grande relação de ciclos e transformações, onde 

nascem, desenvolvem e morrem espécies. Naturalmente se perfaz com um 

equilíbrio fundamental a bons efeitos, mas nos últimos anos com o crescimento 

populacional e o invento da tecnologia e por consequência o Capitalismo, o 

consumo e a exploração exagerada aos recursos naturais, o próprio homem 

degrada o meio ambiente.  

E, partindo de uma concepção lógica e cíclica, o homem que depende de um 

meio ambiente equilibrado, ou seja, com processos naturais completos, acaba por 

desrespeitar e ameaçar o ambiente, retornando-o para si os problemas gerados por 

esta prática e o desequilíbrio ambiental, nocivo até a sua sobrevivência. 

Conclui-se que o respeito a dignidade humana implica respeitar o meio 

ambiente e garantir o seu equilíbrio natural, não só para esta geração como também 

para as futuras. E, no rol de legitimados para tal feição incluem a todos. 
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