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Resumo 
Objetivo. Analisar os efeitos práticos da escolha das concepções antropocêntrica ou 
ecocêntrica para a resolução de conflitos entre a proteção aos direitos humanos e ao 
meio ambiente. Metodologia. Revisão da literatura que trata das duas concepções, bem 
como pesquisa jurisprudencial, voltada à coleta de decisões utilizando os termos direitos 
humanos e proteção ambiental. Resultados. A interdependência e a indivisibilidade de 
todos os direitos, proclamadas na Conferência do Teerã, em 1968, e reafirmadas na 
Conferência Mundial de Direitos Humanos, em 1993, constituem o fundamento do 
socioambientalismo e auxiliam a proteção ambiental com simultânea e harmônica 
concretização dos direitos humanos.  Essa concepção busca soluções mais equilibradas 
para os conflitos estabelecidos entre os defensores de uma perspectiva antropocêntrica, 
em que prevalecem as necessidades do homem sobre a preservação do meio ambiente, e 
a perspectiva ecocêntrica, em que prevalece a preservação do meio ambiente a despeito 
das necessidades humanas. Desse modo, os juristas procuram identificar um ponto de 
convergência entre meio ambiente e direitos humanos, a fim de estabelecer segurança 
jurídica para garantir os dois direitos, ou seja, desenvolvimento social contemporâneo e 
preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Entretanto, existem confrontos 
emanados de uma prevalência da proteção ambiental sobre determinados direitos 
essencialmente humanos, como, por exemplo, o direito de livre circulação, de escolha 
de residência e de propriedade, diante de áreas ou zonas ambientais protegidas; o direito 
à liberdade de associação, diante de medidas contra a poluição sonora; e, o direito de 
constituir família, diante de medidas de controle de natalidade. 
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