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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é evidenciar como o panorama antropocêntrico da Doutrina Católica – ao 
projetar os humanos como a espécie dominante – colabora para impactar o meio ambiente. Por legitimar 
a subjugação e a dominação dos elementos da natureza, o antropocentrismo contribui para a crise 
ambiental que assola a todos e, em especial, as populações pobres que estão mais susceptíveis às alterações 
climáticas. Ao promover o discurso antropocêntrico, o Catolicismo Romano reforça a justificativa da 
utilização desmedida dos recursos naturais para atender aos padrões humanos de produção, serviços e 
consumo. Diante da grave crise ambiental e social que atinge especialmente os mais pobres, emerge na 
segunda metade do século XX a percepção sobre na necessidade da mudança de comportamento em 
relação ao meio ambiente. O cristianismo é a maior religião do mundo em número de fiéis e a Igreja 
Católica a maior instituição dentro desta religião; como fomentadora de valores morais e éticos para seus 
adeptos, ela pode contribuir para a redução ou para o agravamento dos desastres naturais provocados 
pelos humanos. A presente pesquisa evidencia a necessidade da ruptura da Igreja com o antropocentrismo 
e a necessidade de adoção da perspectiva biocêntrica, que projeta uma relação respeitosa entre os seres 
humanos e demais elementos da natureza. O paradigma biocêntrico é gestado dentro de uma nova 
consciência social e ética para com o que se pode denominar “comunidade de vida”. 
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INTRODUÇÃO

Emerge na segunda metade do século XX a percepção de um desequilíbrio ecológico capaz de 
afetar gravemente a existência humana. A população mundial atingiu um nível de consumo que requer 
exploração cada vez mais intensa de recursos naturais e tornou-se evidente que eles são finitos. Nessa 
situação de superexploração da natureza muitos ecossistemas que compõem o planeta estão ameaçados 
de graves perdas em biodiversidade ou mesmo de extinção, sendo afetados também os processos básicos 
de regeneração da biosfera. Sintomas dessa crise ambiental podem ser percebidos por toda parte e 
cada vez mais chamam a atenção de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, governos e 
instituições internacionais.

Ponto de grande importância nessa tomada de consciência da dimensão planetária da vida 
ameaçada é a percepção de que fatores de ordem cultural, histórica e econômica estão na origem dessa 
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situação: no âmago da questão está a exploração desordenada da natureza por parte dos humanos. 
Ao atribuir-se o direito de tudo tratar como objeto de consumo, o ser humano torna-se capaz de tudo 
subjugar, pois os humanos sentem-se separados e acima da natureza. Essa concepção antropocêntrica 
abre caminho para a exploração exacerbada do meio ambiente, gera o entendimento de que a razão e a 
tecnologia tudo podem resolver. Assim, a perspectiva que projeta os humanos como donos absolutos do 
planeta e como seres que podem usufruir desmedidamente da natureza entrou em rota de colisão com a 
necessidade de preservação da comunidade de vida planetária.

A lógica de dominação e subjugação da natureza para atender aos padrões humanos provocou 
problemas de descontrole ambiental. As atividades de produção em escalas cada vez maiores exigem a 
utilização de escassos elementos da natureza e a retirada indiscriminada desses elementos ameaça a vida 
humana, e em especial os mais pobres.

Contra a desenfreada exploração do meio ambiente emerge uma outra concepção que projeta 
uma relação mais harmoniosa entre os humanos e natureza. Trata-se da perspectiva biocêntrica: termo 
construído pelo entendimento de que todos os seres vivos, independente da espécie, são merecedores 
de respeito. Nessa perspectiva, também os recursos naturais do planeta como a água, o ar, os minerais, 
o solo, assim como todo planeta Terra, merecem atenção, por serem elementos fundamentais para a 
manutenção da cadeia de vida planetária.

O panorama biocêntrico projeta uma relação respeitosa entre os humanos e não humanos, levando 
em conta que cada elemento do planeta possui a sua singularidade e sua importância própria. Essa nova 
compreensão justifica-se pela necessidade de uma convivência harmoniosa entres os humanos dotados 
de inteligência racional e os demais seres viventes que habitam e comungam do mesmo planeta, em uma 
imbricada comunidade de vida.

Para que a vida humana e dos ecossistemas se mantenham, é necessário um estímulo a relação de 
respeito e cuidado entre o ser humano e a natureza, ao invés de incentivar a ideia de supremacia humana 
no planeta. A cooperação e o cuidado contribuem no intuito de promover a consciência da paz e da 
solidariedade na comunidade de vida. Para a sobrevivência da comunidade biótica e da própria espécie 
humana, há que se extinguir um estilo de vida pautado na dominação da natureza.

O paradigma biocêntrico é gestado por uma nova consciência, de administração e cuidado com 
a única casa comum. Ele se justifica para os humanos porque não se deve extinguir a vida e todos têm 
os mesmos deveres de cuidar do planeta e de usufruir de forma responsável aquilo que ele oferece. A 
perspectiva social e ética, construída por uma espécie humana mais solidária, com um novo contrato 
natural e social com a Terra, entendida como a grande mãe, está no cerne do pensamento biocêntrico.

Dadas as condições de destruição em que se encontra o planeta Terra, toda a humanidade necessita 
de uma corresponsabilidade. Na perspectiva biocêntrica os eixos estruturadores da sociedade estão 
ligados à vida, ao cuidado, à cooperação e ao respeito pela vida universal. No contexto do pensamento 
biocêntrico ganha relevo a dimensão espiritual do ser humano, a qual se apresenta como alicerce de 
valores que objetivam restaurar a ligação entre o ser humano e a natureza. Essa forma de espiritualidade 
é mais necessária à sociedade contemporânea do que uma fé puramente institucionalizada, amarrada a 
princípios conservadores que não mais correspondem às novas necessidades dos humanos e do planeta 
que esta espécie habita. 

Nessas circunstâncias, cabe levantar a questão sobre o que tem a contribuir o cristianismo, e 
em especial a Igreja Católica Apostólica Romana, para esse debate a respeito da crise ecológica atual. 
Tomando como fonte primária o Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992, esse estudo visa 
buscar dados que permitam uma resposta objetiva a essa questão. Ao apontar que Deus confia aos 
humanos a responsabilidade de submeter e dominar a Terra, o Catecismo fundamenta a perspectiva 
antropocêntrica e assim colabora para o agravamento da crise ecológica. Porém, ao afirmar que os 
humanos são responsáveis diante de Deus pelo uso racional e correto do mundo e da criação, o mesmo 
Catecismo fomenta ideias biocêntricas capazes de mudar os rumos atuais e incentivar a preservação 
ambiental.
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O que se afirma é que o pressuposto antropocêntrico fomenta a separação entre a humanidade e 
natureza, enquanto que a perspectiva biocêntrica coopera para eliminar essa dicotomia. Por isso, ao focar 
o Catecismo da maior instituição religiosa do planeta, este estudo pretende analisar seu movimento entre 
a posição antropocêntrica e a biocêntrica, a fim de definir sua principal tendência.

Sobre o estudo acerca da concepção biocêntrica destaca-se as análises desenvolvidas pelo teólogo 
e filósofo Leonardo Boff, um intelectual brasileiro de alcance mundial, que se chama atenção pelo 
estudo da relação entre religião e ecologia. As reflexões apresentadas em sua produção tornaram-no um 
expoente do pensamento em defesa da natureza e um crítico profundo do antropocentrismo.

Diante de uma sociedade complexa e interligada, todos têm uma parcela de responsabilidade 
diante da crise ecológica. As religiões fomentam uma ética e uma moral que servem de referência 
para boa parte da humanidade. O cristianismo é a maior religião do mundo e a Igreja Católica a maior 
instituição dentro dessa religião; como fomentadora de valores morais e éticos para considerável parte 
da sociedade ela pode contribuir de forma significativa para a redução dos desastres naturais provocados 
pelos humanos. Ao direcionar seu Catecismo para um olhar de respeito, de cuidado e de profunda 
consideração com toda a natureza e seus recursos, a Igreja demonstra que compreende os sinais dos 
novos tempos, atitude necessária a subsistência da vida. Este constitui o grande desafio do presente 
momento da história humana.

1. A Condição Planetária 

A degradação ambiental, os desastres naturais e o aumento desordenado da produção e do 
consumo marcam o mundo economicamente globalizado. O crescimento exponencial das agressões 
ao meio ambiente e a ruptura do equilíbrio ecológico configuram um quadro catastrófico que coloca 
em questão a própria sobrevivência humana, e em especial das populações mais pobres do planeta. A 
humanidade se defronta com uma crise ecológica que evoluiu especialmente em consequência da má 
utilização dos recursos naturais.

Leff afirma que a racionalidade econômica que se instaura na sociedade contemporânea “se 
expressa em um modo de produção fundado no consumo destrutivo da natureza que vai degradando o 
ordenamento ecológico do planeta e minando suas próprias condições de sustentabilidade.” (LEFF,2009, 
p.27). Fatores de ordem cultural, econômica e histórica contribuíram para o surgimento da crise ambiental 
cujo cerne é a exploração excessiva da natureza para atender às demandas dos mercados. 

A degradação dos mananciais e a poluição de rios e lagos ocasionam a escassez de água, soma-
se a isto a redução do regime de chuvas, o que provoca a desertificação de grandes regiões do globo, a 
derrubada de grandes áreas de matas e florestas altera o clima em grandes espaços geográficos, o que 
causa longos períodos de estiagem.

O aumento do efeito estufa, provocado também pela queima de florestas e pela poluição em 
larga escala, torna o planeta aquecido, o que prejudica o equilíbrio natural e propicia o aumento da 
desertificação. A agressão a ecossistemas associada a manejos inadequados do solo tem causado a 
impossibilidade da manutenção de variadas formas de vida em espaços cada vez maiores.

O Século XX foi marcado pelo acentuado crescimento populacional e pelo avanço tecnológico 
e científico. Ao mesmo tempo, foi um período em que as guerras, a fome e a falta de água se tornaram 
questões mundiais. Conforme dados divulgados, em 2012, pelo Fundo da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), uma em cada sete pessoas passam fome no mundo, e 
a situação tende a piorar até 2050 quando, de acordo com a ONU, a população mundial deverá chegar 
a aproximadamente nove bilhões de pessoas. De acordo com o relatório Economia Verde, produzido 
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), um terço da população mundial 
não tem acesso a água potável, situação que deverá se agravar. A entidade prospecta que, se nada for 
feito para mudar os padrões de consumo, dois terços da população do planeta em 2025 – cerca de 5,5 
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bilhões de pessoas – poderão não ter acesso a água limpa. Se a projeção do PNUMA se confirmar em 
2050, apenas um quarto da humanidade vai dispor de água para satisfazer as suas necessidades básicas. 
De acordo com os dados do relatório Economia Verde a escassez de água não traz apenas morte por 
sede, traz morte em forma de doenças. As populações que habitam as áreas mais áridas da Terra, como 
é o caso do norte da África, do Oriente Médio e do norte da China, vivem sob o que se denomina de 
estresse hídrico, uma reunião de fatores ambientais, como a falta de chuvas, e socioeconômicos, como 
o crescimento demográfico alto, que resulta em volumosa população com baixa quantidade de água, um 
elemento indispensável para a manutenção da vida.

As origens do antropocentrismo1.1. 

O racionalismo cometeu um equívoco ao separar a humanidade da sua união com a Terra. Este 
modelo de pensamento, que está na raiz do antropocentrismo, criou a ilusão de que a humanidade pode 
se colocar como dominadora de todos os elementos terrestres e não como parte integrante destes. A 
civilização grega, assim como as ideias romanas exerceram forte influência sobre o catolicismo, estas 
tradições bebem da fonte antropocêntrica.

Foi na cultura grega que a concepção antropocêntrica começou a se formar. Os gregos do 
período arcaico, entre os séculos VIII-VI a.C. renunciaram às soluções espirituais do mundo e buscaram 
explicações racionais para os fatos que exerciam influência sobre suas vidas. O pensamento grego desse 
período tinha por base a razão, por isso valorizava o humano. O antropocentrismo, herança do povo grego, 
foi essencial para a definição do pensamento Ocidental, influenciando diversas áreas do conhecimento. 

No que tange à perspectiva humana sobre a natureza, Gonçalves (2006) afirma que desde a Grécia 
Arcaica ela pode ser analisada por dois panoramas, um que a considera como um grande organismo vivo 
e outro que a compreende como máquina. A perspectiva de se conceber a natureza com um instrumento 
influenciou em maior dimensão a cultura ocidental. Desde o período arcaico os gregos já observavam 
o movimento da natureza através das regras da matemática e das teorias mecânicas, a ideia da natureza 
como um grande organismo vivo estava associada ao misticismo, que se apresentava como um obstáculo 
à razão.

Os gregos foram os primeiros a abandonar explicações religiosas a respeito da humanidade. Após 
a Antiguidade passaram a compreender que o ser humano era o centro do Universo. Já na cultura e na 
sociedade romanas, o antropocentrismo estava tão visível, que a religião claramente demonstra isso. 
Antes do cristianismo se tornar religião oficial do Império, havia o culto à força e ao poder dos homens, 
no caso os imperadores. Estes imperadores eram tratados como deuses, o humano estava ligado  dessa 
forma a ideia de divindade. 

Do Antropocentrismo a perspectiva biocêntrica1.2. 

A preocupação global com o meio ambiente se inicia desde a década de 1970, mas na década de 
1990 o cuidado com a questão ecológica ganhou definitivamente amplitude internacional. Nesse período 
o meio ambiente entra de modo irreversível na agenda mundial. Principia-se na Rio 92 a proposta de 
elaboração de uma declaração universal dos diretos da Terra. Nesse período são iniciadas discussões 
internacionais sobre como modificar a relação de dominação do ser humano sobre a natureza e como 
criar modelos de consumo respeitosos. A Carta da Terra, documento apresentado no ano 2000, ressalta a 
necessidade de todos agirem em prol de uma civilização planetária na qual haja respeito com o planeta 
em todas as suas dimensões. O documento abre novas perspectivas para problemas ecológicos atuais e é 
constituído numa dinâmica inter-relacional.
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Boff (1992) reconhece que a totalidade que compõe a natureza não é homogênea, mas carregada 
de diferenças. Para ele, o drama da civilização humana foi fazer dessa diferença motivo de discriminação 
e desigualdade. Foi por desconhecer a dignidade da Terra e de seus elementos que os humanos se 
sentiram no direito de tudo possuir. A defesa da vida e de sua centralidade é um ganho na capacidade 
reflexiva porque supera o antropocentrismo, a visão utilitarista do ser humano usar a natureza para si. 
A perspectiva biocêntrica é “a visão da vida em si mesma. Através da ética da compaixão o ser humano 
está ligado por laços vitais com todos os seres vivos.” (BOFF, 1992, p.30).

Ética e Espiritualidade biocêntricas: contribuições de Leonardo Boff1. 

A lógica antropocêntrica das religiões abraâmicas, dentre elas o cristianismo, atribui aos humanos 
um valor inerente, conferindo-lhes o direito à dignidade, mas não abarca uma ética capaz de conferir 
valor à natureza e aos seres não humanos.

A ética antropocêntrica das religiões abraâmicas está limitada à espécie humana e por isso não 
consegue ter abrangência propriamente planetária. Para fomentar uma ética biocêntrica as religiões 
precisam observar a ligação existente entre os humanos e a natureza, que é complexa e profundamente 
conectada. No contexto desse desafio ás religiões em geral, e ao cristianismo em particular, destaca-se 
o pensamento de Leonardo Boff, teólogo e filósofo, cujas ideias tem amplitude internacional. Tendo 
colaborado na redação da Carta da Terra, esse pensador contemporâneo defende uma postura biocêntrica 
para a humanidade e em especial na dimensão do cristianismo. Para ele, a ética da vida ocupa a nova 
centralidade, inclusive na dimensão religiosa e espiritual. 

Crítico profundo do modelo antropocêntrico, Boff afirma que a humanidade é parte da totalidade 
maior e que todos os elementos do universo estão interligados entre si. Nas obras de Leonardo Boff estão 
presentes panoramas biocêntricos tratados por pensadores como Teilhard de Chardin, Edgar Morin e 
Hans Jonas. Boff não é o único intelectual a questionar o modelo antropocêntrico, mas é uma referência 
no que tange ao panorama que se descortina.

A categoria “cuidado” é chave para a compreensão do pensamento de Leonardo Boff, em sua 
obra Saber Cuidar – Ética do humano, compaixão pela Terra (2001), afirma que “o cuidado deve estar 
presente em tudo” (BOFF, 2011, p.34), e cita também que “na crise do projeto humano sentimos a falta 
clamorosa do cuidado em toda parte”. (BOFF, 2011, p.191). 

A palavra “cuidado” deriva do latim cura, usada em condições de amor e de amizade. No sentido 
latino, expressa uma atitude de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou objeto de estimação. 
De acordo com Boff (2011), o cuidado somente surge quando a existência de algo se torna importante 
para quem o observa, portanto, para ele, cuidado denota solicitude, zelo e atenção, uma atitude de cuidado 
provoca preocupação e sentido de responsabilidade. 

Compreender o ser humano como a própria Terra que pensa, sente e ama, é a tese biocêntrica 
por excelência. A ideia de que entre a humanidade e a Terra não há separação é o centro da perspectiva 
biocêntrica. Terra e ser humano são elementos que se coadunam. É a ideia que o planeta e todos os 
seres que nela habitam formam um só elemento, tudo o que existe na Terra é parte da mesma realidade 
complexa, diversa e ao mesmo tempo única e una. Esta análise, que está presente no pensamento de 
Leonardo Boff, rompe com o antropocentrismo, pois objetiva demonstrar que a espécie humana, assim 
como todas as outras, é a própria Terra. 

A palavra “homem” é a derivação de hominem, que do latim vulgar teria a forma da palavra 
homine, a palavra latina se traduz em húmus, que quer dizer “solo”, “terra”; através da etimologia da 
palavra “homem” é possível estabelecer uma relação entre os humanos e a Terra. Boff (2010) afirma que 
a Terra está dentro da espécie humana, esta espécie é a Terra que, na sua evolução, chegou ao estágio 
de sentimento, de compreensão, de vontade, de responsabilidade e de cuidado. Ou seja, para Boff, a 
humanidade é a própria Terra no seu momento de autorrealização e de autoconsciência, segundo ele, 



10 11

essa percepção não é ilusória ou metafórica, é radicalmente verdadeira. 
Para Boff (2002), o século XXI será marcado pela retomada da dimensão espiritual, isso porque 

o ser humano não é composto apenas pela matéria corporal, pois é um ser dotado também de espírito que 
se integra e religa ao todo universal.

Viabilidade da ética e da espiritualidade biocêntricas na Igreja Católica: uma análise do 2. 
Catecismo Romano

 
O Catolicismo além de sofrer forte influência da civilização grego romana também toma 

como pressuposto a matriz antropocêntrica das religiões abraâmicas. Tal fato pode ser comprovado 
no Catecismo da Igreja Católica, que é o documento oficial sobre a prática da fé e do ensinamento da 
doutrina. Nele estão contidos elementos que servem de orientação para a prática do catolicismo em todo 
mundo, é um documento oficial de referência para os católicos. Nele há instruções sobre a profissão de 
fé, os sacramentos, a vida e a oração, sendo o mais completo documento da Igreja Católica acerca de 
sua doutrina. Justamente por isso serve de referência para qualquer estudo que se desenvolva sobre esta 
instituição religiosa.

Sua elaboração iniciou-se em janeiro de 1985, ano de comemoração do vigésimo ano de 
encerramento do Concílio Vaticano II; a conclusão ocorreu sete anos mais tarde, em outubro de 1002. 
Toda a sua produção ocorreu durante o papado de João Paulo II. O pontífice delegou ao então cardeal, 
Joseph Ratzinger, hoje papa emérito Bento XVI, a tarefa de presidir a comissão de elaboração do 
Catecismo, composta por cardeais e bispos.

Na Constituição Apostólica Fidei Depositum, o Papa João Paulo II afirma que um Catecismo 
deve apresentar os ensinamentos e o magistério da Igreja, bem como conter os ensinamentos necessários 
para a orientação católica universal. 

O Catecismo legitima a propriedade privada, mas não aprova a extrema desigualdade econômica 
e social, fruto do sistema capitalista adotado pela sociedade ocidental contemporânea, condena o 
individualismo e aponta a necessidade da solidariedade universal entre os humanos. O documento, no 
entanto, não toca em um tema biocêntrico importante, não questiona se, em termos éticos, é correto 
utilizar a natureza, um bem coletivo e universal, como mercadoria e um produto a ser constantemente 
negociado de forma indeterminada.

E, perante o Catecismo, qual é o papel dos humanos diante da crise ecológica atual? E como 
a Igreja Católica impõe, através desse documento, um dever ecológico para o planeta? O documento 
não faz uma discussão ecológica de forma direta, não trata dos desastres ambientais provocados pelos 
humanos, mas também não isenta completamente desses temas, trata-os de forma genérica e aberta sem 
apontar culpados diretos pela degradação ambiental.

Ao tratar sobre o dever e a responsabilidade de cada ser humano, o Catecismo não cita diretamente 
as obrigações ecológicas que cada indivíduo deve adotar para uma relação harmoniosa com a natureza. 
Afirma que o homem e a mulher têm a vocação de submeter o planeta, mas que esta soberania não pode 
ser exercida de forma arbitrária e destrutiva. 

Com a percepção de que os humanos são possuidores da Terra e criaturas eleitas, o Catecismo 
acaba por colaborar para a lógica de dominação que marca o modelo antropocêntrico. No entanto, há 
no universo Católico oficial quem se oponha à perspectiva de dominação trazida no livro do Gênesis, 
que justifica a subjugação de todos os elementos da natureza, essa oposição abre novas possibilidades 
para interpretar o sentido de dominação contida no Catecismo, a palavra dominação pode também ser 
interpretada como dominar no sentido de cuidar, exercer responsabilidade sobre. 

Ao mesmo tempo em que apresenta fortes traços antropocêntricos o Catecismo afirma que a 
humanidade deve tratar com zelo e respeito animais, vegetais e recursos minerais que dão sustentação 
a vida planetária. Majoritariamente antropocêntrico, há nele breves apontamentos biocêntricos, que 
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fornecem uma esperança no sentido de a Igreja Católica abrir caminhos para uma discussão sobre a 
importância da preservação ecológica e ambiental, debate que marca a sociedade a partir do final do 
século XX.

No que diz respeito à vida, o Catecismo trata de temas como o aborto, eutanásia, infanticídio, 
suicídio e até mesmo sobre formas de concepção, mas sempre enfocando o elemento humano. Não trata 
sobre a necessidade de se preservar a vida planetária, como um todo. A ideia de que a vida humana 
tem o direito de tudo possuir e de tudo o que existe pertence a ela criou as bases para se gestar o 
modelo produtivista/consumista que atualmente domina o mundo ocidental e que é altamente agressivo 
a natureza.

A crítica que se pode fazer ao Catecismo é que ele não impõe uma responsabilidade direta aos 
seres humanos sobre a destruição ambiental. Com a degradação que atualmente existem em todo planeta 
as religiões precisam oferecer respostas para gestar uma nova civilização, mais integrada e pautada no 
cuidado, e essa nova religião, deve ser capaz de re-ligar o ser humano com o espírito de cuidado para 
com o planeta.

Ao fazer uma análise detalhada do texto do documento oficial que orienta a fé católica constata-se 
que o Catecismo não é totalmente imperativo em relação ao antropocentrismo e não se fecha totalmente 
a perspectiva biocêntrica. Não se trata de simplesmente questionar se a Igreja Católica continuará a 
adotar um ideário antropocêntrico ou se nela emergirá doravante outras caminhos. A crise ecológica 
é uma crise profunda e civilizacional, diante da qual essa instituição não pode ficar indiferente. Os 
graves problemas ecológicos afetam a harmonia planetária e por isso impõem um desafio ético e moral 
para toda a humanidade e todas as instituições. Permitir a exploração da natureza e justificar o domínio 
humano sobre os ecossistemas será cada vez menos tolerado pela humanidade. Para enfrentar os desafios 
da contemporaneidade, a Igreja Católica terá de incorporar, em definitivo, a perspectiva biocêntrica, pois 
ela é a única capaz de salvaguardar toda a comunidade de vida.
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