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1. MEIO AMBIENTE: CONCEPÇÕES 
CIENTÍFICAS 

Ao abordarmos este tema preliminar do 
em nosso espírito, em meio às nossas preocupacl 
~ncepções técnicas e científicas do que se 
~ quase natural necessidade de refletinnos 
pm face da natureza e demais ambientes que
filosóficos. 

E, nesse sentido, vislumbramos na literatura 
rápido mas precioso estudo intitulado "La DoctrUa 
eu. Materia Ambiental y de Relaciones dei 
de autoria de Rafael Brelde Obeid, professor 
faturais da Universidade de Buenos Aires e de 

Pontifícia Universidade Católica de Buenos 
naturales", Rev. de Derecho, Política y 

La Ley, voI. II, n° 2, p. 59). 

O autor assevera que duas são as posições 
face dos bens da Criação, segundo seu compotl 
custodiante" inteligente e nobre, ou, pelo 

I8f:ruidor" sem nenhum reparo. 

A primeira concepção é a que corresponde a 
e se inspira na reta interpretação do 

(materialista) é a que surge de uma visão 
do desastre produzido por certa civilizaM 
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