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“Os meninos apedrejam uma rã por 

diversão, mas a rã morre de verdade.” 

Bion (200 a.C.)  

 



 
 

RESUMO  
 

A elaboração deste trabalho tem como objetivo principal demonstrar a necessidade de se reconhecer 
a dignidade do animal não humano, detentor de direitos. Na sociedade ocidental, a dignidade do 
animal não humano tem ganhado interesse por parte de teóricos e estudiosos do Direito, bem como 
está presente nas discussões familiares, em saraus de intelectuais, em especial após os avanços 
científicos da atualidade, que promoveu a criação da Bioética e do Biodireito. O presente estudo 
aborda a evolução da moral e da ética em torno dos detentores de dignidade, inicialmente a espécie 
humana, para depois estendê-la aos demais animais da grande Gaia. A metodologia usada foi a 
leitura de livros, artigos e documentos para esclarecimento e entendimento do tema. Concluiu-se que, 
diferentemente do pensamento oriental, que reconhece e respeita as várias formas de vida além da 
humana, o homem ocidental passou a reconhecê-la somente após reconhecer a si mesmo o direito 
de proteção à sua dignidade, e que isso, infelizmente, caminha a passos lentos em no sistema 
jurídico brasileiro.  Esta pesquisa se justifica pela importância reconhecida aos direitos de Terceira 
Dimensão, entendidos como aqueles que dizem respeito à fraternidade enquanto coletividade e 
solidariedade, inserido aí o meio-ambiente ecologicamente equilibrado. 
 
Palavras-chave: Animais. Biodireito e Direito Animal. Direito Animal. Dignidade do Animal Não 
Humano. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this work is to demonstrate the need to recognize the dignity of the 

non-human, rights-bearing animal. In Western society, the dignity of the non-human animal 

has gained interest from law students and theoreticians, as well as being present in family 

discussions, in saraus of intellectuals, especially after the current scientific advances, which 

promoted the creation of Bioethics And the Bi-Direction. The present study deals with the 

evolution of morality and ethics around the holders of dignity, initially the human species, and 

then extend it to the other animals of the great Gaia. The methodology used was the reading 

of books, articles and documents to clarify and understand the theme. It was concluded that, 

unlike Eastern thought, which recognizes and respects the various forms of life other than the 

human, the Western man came to recognize it only after recognizing himself the right of 

protection to his dignity, and that this, unfortunately, walks slowly in the Brazilian legal 

system. This research is justified by the importance recognized to the Third Dimension rights, 

understood as those that concern the fraternity as a collective and solidarity, inserted there the 

environment ecologically balanced. 
 
Keywords: Animals. Animal Rights. Biology and Animal Law. Nonhuman Animal Dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como escopo o reconhecimento da dignidade animal, uma 

vez que são seres vivos dotados de sentimentos, capazes de comunicação que 

coabitam com a humanidade o mesmo lar, a Gaia. Para tanto, analisa-se a evolução 

do entendimento da dignidade como um conceito estrutural do direito.  

A dignidade humana foi descoberta e valorizada ao longo de centenas e 

centenas de anos de civilização. Precisou ela passar por várias situações de 

aviltamento para que fosse admitida como direito inerente ao ser humano, e então 

começou a ser protegida por leis, pactos e ações positivas das sociedades e 

culturas. 

Para a civilização oriental, a dignidade do animal não humano é tão 

importante quanto a humana, sendo reconhecida e protegida paralelamente à sua 

dignidade. No entanto, para o mundo ocidental, o mesmo não ocorre. Infelizmente, o 

reconhecimento nos animais não humanos de capacidades como sentimento e 

sofrimento, e também de uma comunicação que não a verbal, só vem acontecido 

mais recentemente, e ainda sem a mesma abrangência que se dá à dignidade 

humana. As considerações filosóficas, éticas e jurídicas destas habilidades e 

características vêm sido questionadas e reconhecidas pela bioética e pelo biodireito 

– clamando ao direito maior e mais detalhada consideração sobre a dignidade do 

animal não humano e sobre a necessidade de efetiva proteção aos seus direitos.  

Como metodologia empregada, foram feitas leituras de livros, artigos e 

documentos para esclarecimento e entendimento do tema. Por esse estudo, conclui-

se que no momento em que o ser humano percebe que não está só no Planeta, que 

sua vida depende de outras vidas além dela, e que depende do ambiente em que 

está inserido, ele dá o grande passo rumo ao equilíbrio natural e de qualidade que o 

norteará na sua jornada terrestre.  
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1 AS MÚLTIPLAS VIDAS NA GRANDE GAIA 

 

O planeta Terra, a fértil Gaia, é constituída por diversos seres vivos vivendo 

em diferentes reinos, quais sejam, os reinos animal, vegetal e mineral. Os seres 

vivos, assim entendidos por apresentarem um ciclo de vida, tais como a fauna e a 

flora, são seres de alta complexidade, que nascem, crescem, alcançam a 

capacidade para se reproduzir e morrem. Estes organismos são formados por uma 

grande quantidade de átomos e moléculas que constituem uma estrutura material 

organizada e em constante relação com o ambiente. 

 A espécie homo sapiens (humana) habita a Terra há cerca de dois milhões 

de anos. Caracterizava-se, no início, por ser um povo nômade, vivendo em grupos 

familiares, em atividade predatória do meio ambiente, o que provocou a extinção de 

diversos outros seres vivos dos reinos (monera, protista, fungi, animalia e plantae).  

Trata-se do caráter transformador do homem sobre o meio ambiente em que 

vive. O começo dessa transformação aconteceu com o desenvolvimento da 

agricultura, há dez mil anos. Em seguida, ocorreu a organização social, com a 

criação da propriedade e do Estado.   

Segundo Morin e Kern (apud PAZZINI, 2016, 2016): 

 

A História nasce há dez mil anos na Mesopotâmia, há quatro mil anos no 
Egito, há dois mil e quinhentos anos no vale do Indo e no vale do Haung Po 
na China. Numa formidável metamorfose sociológica, as pequenas 
sociedades sem agricultura, sem Estado, sem cidade, sem exército, dão 
lugar a centros urbanos, reinos e impérios de várias dezenas de milhares, 
depois centenas de milhares e milhões de súditos, com agricultura, cidades, 
Estado, divisão de trabalho, classes sociais, guerra, escravidão, mais tarde 
grandes religiões e grandes civilizações. 

 

Desde esse passado mais longínquo, então, o homem tem-se relacionado 

com seu meio ambiente, em especial com os animais, muito proximamente, em 

situações que já passaram por igualdade e superioridade de ambas as partes sobre 

a outra.  

Inicialmente, o ser humano domesticou o cão (há cerca de doze mil anos), em 

seguida a ovelha; desde então, o homem cria animais para comê-los, vestir-lhes a 

pele, ou comercializá-los. 

Por sua capacidade racional e criativa na resolução das dificuldades 

enfrentadas para sobrevivência, bem como na posterior ansiedade de controle e 
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poder que descobriu com essas mesmas habilidades, o homem, enquanto animal 

racional, colocou-se em posição superior aos demais seres vivos e ao meio 

ambiente no qual está inserido.  

De fato, o ser humano transforma tudo o que o rodeia, discretamente, num 

primeiro momento, e em seguida, de forma brutal, maciça e dominadora, até com 

certo caráter predatório.  

Diante dessa perspectiva, surgiu o antropocentrismo, que, conforme explicado 

no Dicionário Oxford de Filosofia (1977, p. 24), se trata de: 

 

Qualquer perspectiva que aumente a importância dos seres humanos no 
cosmo, e.g., vendo-o como algo que foi criado para nosso benefício, é 
antropocêntrica. O tratamento de uma propriedade como a cor é 
antropocêntrica se incorporar um elemento que relacione a posse da 
propriedade com o estado de certo observador em certas condições.  

 

A partir da segunda metade do século XX, a população mundial, através das 

comunidades científicas, passou a questionar as atividades humanas no planeta. Os 

avanços tecnológicos, o consumo indiferente à sua produção de lixo pela sociedade 

e o desgaste e a poluição ambiental provocaram uma preocupação com o limite das 

ações humanas no ambiente em que vive, na medida em que o empobrece, estraga 

e até o mata.  

A humanidade tem percebido que se distanciou dos tempos em que a 

presença humana na natureza se confundia com a dos outros animais, como nos 

primórdios paleolíticos.  

Em 1995, o filósofo belga François Ost afirmou que o homem atual vive uma 

crise, assim definida por ele: 

 

Esta crise é simultaneamente a crise do vínculo e a crise do limite: uma 
crise de paradigma, sem dúvida. Crise do vínculo: já não conseguimos 
discernir o que nos liga ao animal, ao que tem vida, à natureza; crise do 
limite: já não conseguimos discernir o que deles nos distingue 
(ECOAGÊNCIA, 2016, on-line). 

 

A par desse sentimento ambíguo, o mundo ocidental considera a natureza 

mero cenário onde o homem animal se insere, justificando que suas ingerências (e 

as mazelas que provoca) são permitidas diante do poderio do ser humano sobre a 

natureza. Facilmente se percebe a arrogância humana diante do cosmos.  
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O psicólogo britânico Richard D. Ryder, em 1973 (ECOAGÊNCIA, 2016), 

criou o termo ―especismo‖, definindo-o como um preconceito contra seres de outras 

espécies que não a humana, fundamentado em critérios irracionais e pouco 

precisos.  

Segundo referido autor, esse conceito assemelha-se aos conceitos 

preconceituosos de racismo e sexismo, pois os três desprezam o sofrimento do 

grupo menosprezado e baseiam-se em aparências exteriores superficiais – sem 

critérios objetivos e racionais. Há a presunção de superioridade de um grupo sobre 

outro, o que lhe embasa a submissão do grupo discriminado.  

Como consequência, o ―especismo‖ coloca os interesses dos seres humanos 

sempre em primeiro lugar e com vantagem sobre os demais animais não-humanos – 

ainda que os interesses do animal sejam mais básicos (por exemplo, o interesse do 

animal em viver, em comparação com o interesse do ser humano em se alimentar de 

sua carne). 

Para Ryder, a ―senciência‖ deve orientar as relações entre os diversos seres 

vivos, uma vez que a mesma é um atributo pertinente aos seres ―sencientes‖, 

aqueles que sentem e percebem o mundo através dos sentidos, ou seja, qualidade 

vivenciada por quase todos os seres vivos. 

Dessa forma, não é razoável desconsiderar os interesses e necessidades 

básicos dos animais não-humanos simplesmente por eles pertencerem a outras 

espécies de animais que não a humana. 

 Peter Singer, filósofo utilitarista, defendeu que se aplicasse aos animais não-

humanos o princípio da igualdade de consideração de interesses.  

Tom Regan contesta o ―especismo‖ para defender que animais não-humanos 

têm os mesmos direitos básicos que seres humanos com as mesmas limitações 

cognitivas, como bebês e pessoas com deficiências mentais. 

Gary L. Francione, por sua vez, argumenta que a ―senciência‖ é um atributo 

suficiente para garantir direitos morais aos animais não-humanos.  

É assim que os animais não-humanos vêm ganhando destaque, interesse, 

preocupação e proteção nas diversas áreas do conhecimento humano, entre elas 

doutrinadores e juristas das ciências jurídicas. 

Édis Milaré (2005, p. 48), experiente e profícuo defensor e estudioso dos 

Direitos Difusos e Coletivos do Meio Ambiente, parte das questões filosóficas: ―Em 
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que ponto nos encontramos da História do Homem e do planeta Terra?‖, ou ainda: 

―De onde viemos e para onde vamos?‖, para interpretar e entender as questões 

ambientais da atualidade.  

Para o autor (2005, p. 48): 

 

A única resposta cabível, e ainda assim provisória, é que a espécie humana 
e a Terra encontram-se num determinado estágio de evolução impossível 
de ser precisada, do qual dispomos de razoáveis informações retrospectivas 
sobre o caminho percorrido e, como meras hipóteses, de perspectivas sobre 
um futuro incerto e de horizonte curtíssimo.  

 

Preocupado com o futuro do Homem e da Terra, tal autor, embasado pela 

reconstituição dos fatos ao longo do tempo, arrisca uma previsão sombria acerca 

desse futuro. Segundo Milaré, através da observação dos tempos ―geológicos‖, 

―biológicos‖ e ―históricos‖.  

Os tempos ―geológicos caracterizam-se por serem os primórdios da formação 

do nosso planeta, do qual temos poucos registros, e, no seu dizer, ―perdem-se na 

noite dos tempos‖ (MILLARÉ, 2005, p. 48). 

Para os ―tempos biológicos‖, têm-se os registros de vida na augusta Gaia: os 

ecossistemas começaram a se formar e, desde então, vêm-se adequando ao arbítrio 

das Leis Físicas. São as palavras de Milaré: ―Espécies vivas, vegetais e animais, 

apareceram e desapareceram sem que nos seja possível, ainda, explicar como e por 

quê‖ (2005, p. 48). 

A identificação e presença do ser humano nesses habitats naturais marcam a 

terceira fase dessa ―contagem‖ de tempo: os ―tempos históricos‖. Milhões de anos 

têm sido apontados diante de registros deixados acerca da idade do planeta. No 

entanto, mais que esse conhecimento, é urgente que se reflita sobre as alterações e 

transformações executadas pelo ser humano na sua ocupação do espaço terreno. 

Ao ecossistema planetário têm-se imposto não só as Leis Físicas, mas também, e 

com graves consequências, as ações atividades humanas.  

Édis Milaré afirma: 

 

Num prazo muito curto – e que se torna sempre mais curto – são 
dilapidados os patrimônios formados lentamente no decorrer de tempos 
geológicos e biológicos, cujos processos não voltarão mais. Os recursos 
consumidos e esgotados não se recriarão. O equilíbrio ecológico acentua-se 
a cada dia que passa (2005, p. 48).  
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Nesse sentido, vê-se que as ações humanas entram em conflito com deveres 

e direitos. Segundo o historiador H. G. Wells (apud MILARÉ, 2005, p. 48): ―A história 

humana é cada vez mais uma corrida entre a educação e o desastre‖. Dessa forma, 

a Questão Ambiente reclama responsabilidade e ajuda de todos os seres humanos. 

Os conhecimentos científicos das diversas áreas, Biociências, Geociências, Ciências 

Humanas e também o Direito deverão tratar da fragilidade natural e da 

agressividade imposta à querida Gaia.  

A problemática ambiental está na ordem do dia em suas diversas facetas, tais 

como: ação de agentes poluentes, aumento da temperatura, processos de extinção 

de espécies da fauna e flora, inclusive temas de ordem ética, como o que se tratará 

adiante: os direitos dessas espécies animais não humanas.     

Édison Milaré (2005) afirma com propriedade que: 

 

Tudo decorre de um fenômeno correntio, segundo o qual os homens, para 
satisfação de suas novas e múltiplas necessidades, que são ilimitadas, 
disputam os bens da natureza, por definição limitados. E é esse fenômeno, 
tão simples quanto importante, que está na raiz de grande parte dos 
conflitos que se estabelecem no seio da comunidade. 
Os conflitos – sob os mais diversos pretextos – não passam, como regra, de 
dissenções entre países na busca do controle sobre os bens essenciais e 
estratégicos da natureza. 

 

Édis Milaré destaca o preceito de Diogo de Freitas do Amaral, como transcrito 

abaixo: 

 

Já não é mais possível considerar a proteção da natureza como um objetivo 
decretado pelo homem em benefício exclusivo do próprio homem. A 
natureza tem que ser protegida também em função dela mesma, como um 
valor em si, e não apenas como um objeto útil ao homem (...) A natureza 
carece de proteção pelos valores que ela representa em si mesma, 
proteção que, muitas vezes, terá de ser dirigida contra o próprio homem 
(2005, p. 90). 

 

A Constituição República do Brasil, promulgada em 1988, prevê a proteção da 

fauna — assim entendida como ―conjunto de animais que vivem numa determinada 

região, num ambiente ou período geológico‖, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII 

— conforme transcrito abaixo: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a 
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efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VII - proteger a fauna e 
a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

 

Em vista das diferenças de sua função na biosfera, segundo critérios 

ecossistêmicos, os animais recebem diferentes critérios de preservação, os quais se 

encontram em diferentes normas infraconstitucionais, conforme condicionantes de 

ordem ecológica, cultural, científica e econômica.  

É assim que se encontra proteção aos animais também na Lei Federal nº 

9.605/98 — que igualmente trata do Meio Ambiente, e condutas lesivas a este, um 

artigo que cita os animais, o qual dispõe sobre a aplicação de pena nos casos de 

maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos. 

Em seu artigo 32, a mencionada Lei dispõe: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas penas 
quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para 
fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. § 2º A 
pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

 

Recentemente, foi aprovado o Projeto de Lei – PL nº 2833/11, que está na 

fase de apreciação pelo Senado Federal, sendo que, de acordo com o texto, a pena 

para os casos de matar cão ou gato será de detenção de 1 a 3 anos. A exceção será 

para a eutanásia, se o animal estiver em processo de morte agônico e irreversível, 

contanto que seja realizada de forma controlada e assistida. 

Milaré observa que: 

 

Além de determinar ao Poder Público a incumbência de proteger a fauna e 
a flora, a constituição Federal, sem seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, 
também vedou, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os 
animais à crueldade (2005, p. 203). 

 

Dessa forma, a proteção estende-se para todo ser vivo e suas relações 

ecossistêmicas, bem como as ações que lhe são exterminadoras.  Vê-se que há 

preocupação do Legislador Constituinte com toda forma de ser vivo. Um problema 

surge, no entanto: não há a definição de quais são as práticas consideradas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036358/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
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―degradadoras‖, ou seja, aquelas capazes de ameaçar e/ou destruir as espécies – 

até porque elas podem variar muito conforme o momento histórico-econômico-social 

em que ocorrem. Nesse sentido, são criadas normas infraconstitucionais, de modo a 

abranger as novas práticas ameaçadoras conforme surjam ou sejam criadas.  

É o caso, por exemplo, da caça profissional e da caça clandestina, cujas 

proibições estão previstas na Lei nº 5.197/67 e no Decreto-Lei nº 221/67.  

Semelhantemente ocorre no que tange à proibição do comércio internacional 

de animais silvestres – Convenção Internacional da qual o Brasil é signatário desde 

1973, tendo sido ratificada em 1975, pelo Decreto Legislativo nº 54/1975 – a CITES 

(Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção).       

As práticas que submetem animais à crueldade são proibidas e 

criminalizadas, segundo critérios do legislador infraconstitucional. No caso de não 

haver espécie normativa, há a possibilidade de proibir a atividade considerada cruel 

contra os animais por meio de mandado judicial.  

É importante compreender o entendimento de ―crueldade‖ para o legislador 

constituinte, qual seja, o de ato de submeter um animal a um mal desnecessário.  

Na prática, no entanto, abusos contra os animais são cometidos em nome da 

―cultura‖ ou ―recreação‖ de determinadas atividades humanas, violentas e perversas 

– caso da ―vaquejada‖, ―rodeios‖, experimentos laboratoriais com fins supérfluos.  

Como bem afirma Édis Milaré: 

 

Enfim, a Lei Maior reconhece o valor, em si, dos animais, enquanto seres 
vivos dignos de respeito, contra qualquer molestação ou violência à sua 
integridade física; por outra, considera-os não nocivos, porque relacionados 
com uma função ecológica. Dentro dessa hodierna visão holística do 
conceito de meio ambiente, o homem – como animal racional capaz de 
entender e compreender o valor de cada ser e suas relações 
ecossistêmicas, deve assumir o papel de gestor do ambiente, respeitando 
as normas primeiras que regem a natureza, para só então, com bases 
nestas, construir o direito Positivo, que rege as relações humanas (2005, p. 
205). 

 

A preocupação com o equilíbrio e preservação de todo o ambiente terrestre 

deve ser diretamente proporcional à preocupação da preservação da própria raça 

humana, dadas as relações de existência tão próximas entre o ser humano e as 

diferentes formas de vida no Planeta. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DIGNIDADE HUMANA 

 

O Dicionário Houaiss define a palavra ―dignidade‖ como sendo, entre outras 

acepções: 

 

A qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, 
autoridade, nobreza; respeito aos próprios sentimentos, valores, amor 
próprio; cuja etimologia remonta ao latim dignitas-tatis, que significa 
merecimento, valor, nobreza (HOUAISS; VILLAR, 2001). 

 

Esse conceito, como se percebe, não é ―fechado‖, pois se aplica a todo e 

qualquer ser humano, qualquer que seja sua raça, seu sexo, sua religião, seus 

costumes, o local onde habita ou seu momento na História. A razão de existir da 

dignidade humana é a sua própria existência; é uma capacidade inata e essencial. O 

indivíduo é um ser ―digno‖ simples, exatamente porque ―nasceu como ser humano‖. 

A percepção dessa essência humana tem sido observada e defendida ao longo da 

História da Humanidade por meio de interpretações religiosas, filosóficas e 

científicas. 

A religião postulada pelos judeus e, posteriormente, pelos cristãos, pregou a 

existência de um Deus único e transcendente. Para esses povos, diferentemente 

das crenças anteriores ao seu tempo, Deus é um ser único e é o criador de todas as 

coisas e do mundo, a partir do ―nada‖ (creatio ex nihilo). Segundo a religião judaico-

cristã, o caráter transcendental de Deus se explica pelo fato de Ele ultrapassar 

radicalmente a realidade sensível aos sentidos humanos — é um ser externo ao 

mundo — mantendo com ela uma relação de soberania e de distância, pois é 

absolutamente perfeito e superior.   

Em seguida, o caráter racional do homem é reconhecido pelo pensamento 

filosófico como justificativa da valorização de sua dignidade. Fábio Konder 

Comparato bem coloca acerca disso: 

 

Na verdade, a indagação central de toda a filosofia é bem esta: Que é o 
homem? A sua simples formulação postula a singularidade eminente deste 
ser, capaz de tomar a si mesmo como objeto de reflexão. A característica 
da racionalidade, que a tradição ocidental sempre considerou como atributo 
exclusivamente humano, revela-se sobretudo nesse sentido reflexivo (...) 
(2005, p. 3). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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A descoberta do processo de evolução dos seres vivos entre os séculos XVIII 

e XIX ensejou uma justificativa científica acerca da dignidade humana. Não 

circunscritos aos critérios religiosos e/ou metafísicos acerca da criação humana e 

das demais espécies de seres que habitam a vasta Gaia, determinaram-se pelo 

método racional e dedutivo de compreensão do homem, em seu autoconhecimento 

e suas capacidades. Os cientistas passam a questionar o ―acaso‖ como responsável 

pelo aparecimento do homem sobre o Planeta. Fábio Comparato (2005, p. 5) 

argumenta com muita clareza acerca do acaso que ―se a humanidade ignora o 

sentido da vida e jamais poderá discerni-lo, é impossível distinguir a justiça de 

iniquidade, o belo do horrendo, o criminoso do sublime, a dignidade do aviltamento.” 

É importante pontuar que, dentre os estudiosos do Evolucionismo, há aqueles 

que sugerem que o desenvolvimento biológico progressivo no Planeta objetivou um 

determinado fim, qual seja, a existência do ser humano. Esse é o chamado ―princípio 

antrópico‖, que coloca o homem no centro e na razão de existir do Universo. 

Segundo desejam constatar, não foi o acaso ou a vontade divina (ser transcendente) 

que ensejou a criação do Universo; o aperfeiçoamento e a melhora das espécies 

ocorreu com vistas ao benefício da vida humana.  

De forma mais moderada entre os dois polos, hoje se compreende a inegável 

participação do homem em todos os processos de evolução biológica. E, nesse 

sentido, deve-se entender por ―evolução‖ a adaptação dos seres vivos ao meio 

ambiente — que também está em contínua mudança. É importante observar que 

desse processo evolutivo resultam a adaptação, a mudança, a diversificação das 

espécies, bem como a extinção de outras.  

O homem se compreende como um ser capaz de interagir com seu meio 

biofísico, com as demais espécies vivas e, inclusive, tem a capacidade de 

autodeterminar-se. É assim que a questão cultural impulsiona o desenvolvimento 

humano, culminando na aquisição da linguagem — ferramenta pela qual sua 

sapiência terá novas e grandes abrangências e disseminação. Os primeiros registros 

da linguagem humana datam de 40.000 anos, desde então, a cultura foi fomentada.  

É interessante perceber que conhecer sua própria natureza disponibilizou ao 

homem o entendimento da medida de sua responsabilidade pelo seu ―acabamento‖, 

burilamento, aprimoramento. Vale dizer que o homem é um ser ―inacabado‖, pois 

tem a capacidade de escolher, pelo crivo do raciocínio, entre as possibilidades que o 
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cercam. Na linha do tempo, essa ponderação sobre si mesmo aparece no período 

dito ―axial‖, entre os séculos VIII e II a. C., concomitantemente em várias civilizações 

e sem que houvesse qualquer comunicação entre os pensadores. 

Fábio Konder Comparato (2005, p. 11) leciona que: 

 

(...) é a partir do período axial que, pela primeira vez na História, o ser 
humano passa a ser considerado, em sua igualdade essencial, como ser 
dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, 
raça, religião ou costumes sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos 
intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para afirmação da 
existência de direitos universais, porque a ela inerentes. 

 

No centro desse período, por volta de 600 e 480 a. C., diversas doutrinadores, 

como Zaratustra (o Hinduísmo na Pérsia), Buda (o Budismo na Índia), Lao-Tsé e 

Confúcio (Taoísmo e Confucionismo na China), Sócrates e Pitágoras (Racionalismo 

Filosófico na Grécia), Isaías (Judaísmo em Israel) isoladamente, questionam a 

origem da vida, sua finalidade e o destino do homem. 

Lilith Abrantes Bellinho, acerca do desenvolvimento do ser humano nesse 

período, observa que: ―(...) o caráter único e insubstituível de cada ser humano, 

portador de um valor próprio, demonstra a dignidade da pessoa existe singularmente 

em todo indivíduo‖ (apud SOUZA; GRANJA, on-line). Vale dizer que é então que o 

homem se reconhece como merecedor de direitos, respeito e proteção, pelo simples 

fato de sua humanidade. 

As explicações antes limitadas a uma interpretação mitológica e tradicional 

passaram a ser dadas segundo o crivo da razão. É assim que o homem não mais se 

sente subordinado a uma divindade que lhe dite os passos, através de rituais 

religiosos e fantásticos; ele desperta sua atenção para sua própria essência, 

permitindo a si mesmo ser o artífice do seu destino.  

A liberdade de relacionamento do homem, para consigo e para com o mundo 

que o cerca, trouxe àqueles tempos a possibilidade de interação, aproximação entre 

os diferentes e diversos povos — questão fundamental para a aceitação e respeito 

dos semelhantes, porém diferentes, que é o ―relativismo‖ das civilizações. Exemplo 

disso está na afirmação de Fernando Comparato (2005, p. 11), acerca do conteúdo 

narrado pelo escritor e geógrafo Heródoto (485-420 a. C.): ―Heródoto narra suas 

viagens, comparando os diferentes costumes e tradições dos povos, o que ensejou 

a compreensão das civilizações‖.  
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Os valores e princípios fundamentais desenvolvidos, o reconhecimento das 

diversidades populacionais, bem como a igualdade essencial entre todos os seres 

humanos nesse período continuam sendo a base da sociedade moderna ainda hoje.  

Por outro lado, observa-se ao longo da História e com especial relevo na 

Grécia, que a certeza desses direitos se efetivou quando da invenção da lei escrita, 

enquanto norma geral a ser obedecida por todos aqueles indivíduos pertencentes ao 

mesmo grupo socialmente organizado. Para Comparato, sua importância reside no 

fato de ser o fundamento da sociedade política, vez que ―é o grande antídoto contra 

o arbítrio governamental‖ (2005, p. 12) — ideia desenvolvida pela democracia 

ateniense. E o mesmo autor ainda cita uma passagem do poeta trágico Eurípedes 

(480 a. C.), na peça As Suplicantes (versos 434–437), que ilustra esse pensamento 

muito bem: ―Uma vez escritas as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual: o 

fraco pode responder ao insulto do forte, e o pequeno, caso esteja com a razão, 

vencer o grande‖. 

Em contrapartida, os gregos defendiam a lei não escrita, entendida 

dubiamente ora como norma jurídica, ora como norma de caráter divino universal, de 

cunho divino, aplicada a todos os povos indistintamente.  Os romanos, grandes 

influenciadores do direito ocidental ao longo de sua história de conquistas e império, 

acolheram o conceito da lei não escrita universal grega já desvinculada de sua 

acepção religiosa, concentrando-o no âmbito da universalidade do direito de todas 

as sociedades humanas. 

Sem a natureza divina que fundamentasse a existência dessas leis 

universais, os gregos explicavam a igualdade humana ou pela divisão da 

humanidade em gregos e bárbaros (os não-gregos, inferiores a estes), ou pela 

oposição entre indivíduo e seu staus quo na sociedade — neste caso, vale dizer, a 

essência individual de cada um em oposição à ―máscara teatral‖ usada em 

sociedade. 

Essa segunda ideia foi desenvolvida pela filosofia estoica a partir de 321 a. 

C., com Zenão de Cítio, e perdurou durante toda a Idade Medieva e mesmo depois 

dela. Seus principais motes foram a unidade moral do homem e a sua dignidade, 

pois que nascido do poderoso Zeus e, por esse motivo, é naturalmente possuidor de 

direitos independentemente das diferenças individuais e grupais. O judaísmo e o 

catolicismo pregavam a existência de um deus único e transcendente, responsável 

https://pt.wikipedia.org/wiki/480_a.C.
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pela criação de todas as coisas, com a diferença que, para os cristãos, não havia 

preferência entre seus filhos, sendo todos iguais e, então, com igualdade de direitos. 

Esses estudiosos usaram conceitos da filosofia grega de ―pessoa‖ e ―personalidade‖ 

para esmiuçar a natureza comum de todos os seres humanos.  

Por volta de 325 d. C., aconteceu uma primeira grande discussão cujo cerne 

foi a identidade de Jesus Cristo. Embasados nas definições estoicas de ―pessoa‖ e 

―personalidade‖, os teólogos justificaram uma natureza dupla de Jesus, humana e 

divina, fundidas.  

Com o filósofo, estadista e teólogo romano Anício Mânlio Torquato Severino 

Boécio (480–524), iniciou-se novo conceito de ―pessoa‖, o que viria a influenciar 

significativamente o pensamento do homem medieval. Para o filósofo, ―pessoa‖ é a 

própria substância do homem, ou seja, são aquelas características que o tornam 

uma individualidade. O conceito de ―pessoa‖ desse período deu início à criação do 

princípio da igualdade essencial de todo ser humano, a despeito de todas as 

diferenças biológicas ou culturais. Essa igualdade determinou o eixo de outro 

conceito fundamental para o ser humano: a noção universal de direito humanos, 

direitos comuns a todos os homens resultantes da sua própria natureza humana, 

independente de vontade e determinação política. 

Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, afirma que somente o ser 

racional tem a capacidade de agir conforme leis e princípios, criados por sua 

vontade — chamada ―razão prática‖. Essas leis e princípios são representados por 

um comando, de forma imperativa. Ainda segundo Kant, há dois tipos de imperativo: 

o hipotético e o categórico. O primeiro abrange a necessidade prática de uma ação 

possível, que é o modo de atingir um objetivo almejado. O imperativo categórico, por 

sua vez, traz uma ação inevitável, sem qualquer relação de finalidade exterior a ela.  

Nesse diapasão, o princípio básico da ética kantiana reside na finalidade em 

si mesmo do homem, não sendo ele um ser pelo qual outro ser se submeta. 

Fernando Comparato afirma, então, acerca da dignidade humana:  

 

Ora, a dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser ela, 
diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado, em si mesmo, 
como um fim em si e nunca como um meio para a consecução de 
determinado resultado. Ela resulta também do fato de que, pela sua vontade 
racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como ser 
capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita. Daí decorre, como 
assinalou o filósofo (Kant), que todo homem tem dignidade e não um preço, 
como as coisas (2005, p. 21). 
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Este é o fundamento filosófico que diferencia, para Kant, a ―pessoa‖ e a 

―coisa‖, o ser humano é insubstituível, não pode ser trocado por coisa alguma. (Aqui 

se veem as abstrações de persona e res, respectivamente, herdadas e 

aprofundadas pelo direito romano.)  

Pelo fato de considerar a humanidade como um fim em si mesma, a 

abrangência do respeito à dignidade de si alcançou também o outro da mesma 

espécie; é a aplicação do princípio negativo de ―não prejudicar‖ alguém. 

Naturalmente, decorre dele a condenação das práticas em que ocorra o 

rebaixamento da pessoa à condição de coisa. Infelizmente, muitas ocasiões no 

decorrer da História, situações assim vis e degradantes, como a escravidão, os 

engodos e trapaças, o genocídio e despersonalização dos judeus pelos nazistas, 

entre tantos (infelizes) exemplos. 

O filósofo, cientista político e socialista revolucionário Karl Marx (1818–1883) 

afirma que o sistema capitalista de produção provoca a ―reificação‖ do homem 

(trabalhador) pelo capital (o interesse capitalista). Contemporaneamente, esse 

mesmo processo de desrespeito à natureza digna do homem se dá nas relações 

abrangidas pela propaganda de massa que atingem consumidores e eleitores, 

despersonificando-os. Pode-se, ainda, estender essa interpretação à engenharia 

genética, na tentativa humana que ousa ―fabricar‖ o ser humano.  

Continuando a ideia kantiana que contrapõe o valor relativo das coisas ao 

valor absoluto da dignidade humana, acrescentou-se a noção de valor à relação 

pessoa-coisa — o que determinou transformações no campo da ética.  

Pensadores do início do século XIX discorrem sobre isso quando afirmam que 

o ser humano tem vontades — valores próprios, e, por isso, possuem, também, a 

liberdade de agir livremente, sem se prender aos seus instintos. Nesse sentido, 

Fernando K. Comparato esclarece: 

 

É sobre o fundamento último da liberdade que se assenta todo o universo 
axiológico, isto é, o mundo das preferências valorativas, bem como toda a 
ética de modo geral, ou seja, o mundo das normas, as quais, 
contrariamente ao que sucede com as leis naturais, apresentam-se sempre 
como preceitos suscetíveis de consciente violação (2005, p. 25). 

 

Os conceitos, significados, natureza, finalidades dos valores são estudados 

pela axiologia. Essa ciência preconiza, entre outros, que os conceitos de certo e 
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errado, bem e mal não se criam automaticamente: obedecem a critérios pessoais e 

individuais. Da mesma forma que esses valores serão extensamente variáveis, 

justamente por decorrem de entendimentos e avaliações personalíssimos. Nesse 

sentido, é previsível que se deseje um convívio social pacífico, com um consenso 

social sobre as variações individuais.  

Fernando Konder Comparato conclui: ―(...) a pessoa humana é, ao mesmo 

tempo, o legislador universal, em função de valores éticos que aprecia, e o sujeito 

que se submete voluntariamente a essas normas valorativas‖ (2005, p. 26). 

O entendimento axiológico mudou a teoria jurídica porque esta passou a 

considerar que os direitos humanos são os valores mais importantes do convívio 

humano. Sem a sua observância, os grupos sociais se decomporiam. No caso das 

divergências entre os direitos fundamentais da coletividade e as normas editadas 

pelo Estado, procura-se um juízo ponderado para apaziguá-las — o que nem 

sempre é fácil. A relatividade dos valores dificulta sua homogeneidade e pacificação.  

No início do século passado, o pensamento filosófico ocidental procurou 

entender a dignidade da pessoa humana sob a ótica do nascente existencialismo, 

em oposição à despersonalização do homem diante da mecanização e 

burocratização na sociedade de então. Os existencialistas entendem que o indivíduo 

tem personalidade única, irreprodutível e inigualável, absolutamente diferente com a 

de outra pessoa. Sua essência não se mistura com a função social que exerce. A 

experiência pessoal de cada ser não pode ser vivida ou experimentada por outrem. 

Sobre isso, Fernando Comparato cita o pensamento do filósofo existencialista 

alemão Martin Heidegger (1889-1976): ―é sempre possível morrer em lugar de outro; 

mas é radicalmente impossível assumir a experiência existencial da morte alheia‖ 

(2005, p. 27). 

Ao mesmo tempo, o existencialismo nascente aborda a relação do indivíduo 

único imersa numa realidade fática de circunstâncias sem as quais ele não teria 

vontades, valores, razão ou meios para (sobre)viver. Demonstração física e científica 

disso se encontra em recentes estudos do cérebro humano, que apontam para o 

desenvolvimento e a destruição de neurônios humanos na primeira infância 

conforme sua inter-relação com o meio ambiente.  

Recentemente, a filosofia contemporânea afirma que o homem é um ser 

inacabado, pois ele está num constante vir a ser, devir, tornar-se. Isso se explica 
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pela influência que recebe das crenças, valores e preconceitos dos seus 

antepassados. Isso não implica dizer que esse passado coletivo seja estanque; 

longe disso, a interação entre as leis naturais e o meio ambiente demandam um 

processo incessante de auto-organização. Comparato afirma que: ―(...) as leis 

naturais exprimem, assim, antes possibilidades do que determinismos necessários 

(2005, p. 29).  

Soma-se a isso o caráter evolutivo da personalidade humana, ser incompleto, 

inacabado, sempre em transformação. Os avanços tecnológicos e científicos da 

atualidade confirmam essa tese através de estudos genéticos que registram o 

patrimônio genético pessoal de cada um, observando que ainda continua a mudar 

depois do nascimento. A espécie humana desenvolve-se biológica e culturalmente, 

sendo não só capaz de intervir sobre a sua própria existência, como também sobre o 

meio ambiente e as espécies com as quais convive.  

A elaboração do conceito de pessoa humana e seus desdobramentos 

construíram a base do sistema jurídico. Assim é que, no mundo do direito positivado, 

o cerne dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Ao longo da 

História, observa-se que a compreensão dos direitos humanos e sua dignidade 

desenvolveram-se a partir da dor física e moral. É o que se diz vulgarmente: ―Tem 

que piorar para querer melhorar!‖. Comparato explica muito bem esse paradigma tão 

humano: 

 

A cada surto de violência, os homens recuam, horrorizados, à vista da 
ignomínia que se abre claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas 
torturas, as mutilações em massa, os massacres coletivos e as explorações 
aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência de 
novas regras de uma vida mais digna para todos (2005, p. 37). 

 

Essa necessidade de evoluir moralmente se deu ao mesmo tempo entre as 

principais declarações de direitos e descobertas científicas ou técnicas. Isso se 

explica pela necessidade natural e irresistível de evolução da vida. É imperioso que 

―se avance para frente!‖  

A tecnologia e a afirmação dos direitos humanos têm concretizado essas 

ações de união dos povos e desenvolvimento da humanidade, mostrando a 

solidariedade humana. Sem ela não haveria harmonia social, pois a convivência 

num espaço geográfico limitado traria a vitória do elemento mais forte sobre o mais 

fraco. 
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Fernando Comparato aponta dois tipos de ―solidariedade‖: a primeira, 

―solidariedade técnica‖, refere-se aos mecanismos de sobrevivência; a segunda, 

―solidariedade ―ética‖, subordina a convivência à justiça. Enquanto uma aproveita os 

benefícios da globalização, como comunicação, transporte, produção e troca de 

bens; a outra promove o respeito e a humanização nas relações interpessoais e com 

valores universais. Ambas são igualmente importantes e complementares nos 

serviços que prestam ao desenvolvimento e unificação da humanidade. Há estudos 

científicos que demonstram a maior capacidade biológica de sobrevivência dos 

grupos mais solidários e altruístas que defendem e protegem os indivíduos mais 

cuidadosos e experientes (2005, p. 39). 

 A solidariedade se mostra sob três perspectivas, a saber: no imo dos grupos 

sociais, extra grupos e nas gerações seguintes. Fernando Konder Comparato cita 

Montesquieu acerca da ética da solidariedade:  

 

Se eu soubesse de algo que fosse útil a mim, mas prejudicial à minha 
família, eu o rejeitaria de meu espírito. Se eu soubesse de algo útil à minha 
família, mas não à minha pátria, procuraria esquecê-lo. Se eu soubesse de 
algo útil à minha pátria, mas prejudicial à Europa, ou então útil à Europa, 
mas prejudicial ao gênero humano, consideraria isso um crime 
(MONTESQUIEU apud COMPARARATO, 2005, p. 39). 

 

A consciência dos direitos humanos ocorre ao longo do tempo e sempre 

estará se aperfeiçoando, de acordo com as novas percepções do homem. Para isso, 

há a necessidade de limitação do poder do Estado sobre povo. Os direitos dos 

homens devem ser garantidos por lhes ser inerentes, e não por mera concessão dos 

políticos. As instituições político-estatais devem servir aos governados, e não ao 

interesses dos governantes. O Rei Davi, no século X a. C., não se dizia nem deus 

nem o legislador das leis, mas se apresentava como responsável a dar execução à 

lei divina. Nascia, assim, o gérmen do ―Estado de Direito‖, que para Comparato é 

―uma organização política em que os governantes não criam o direito para justificar o 

seu poder, mas submetem-se aos princípios e normas editados por uma entidade 

superior‖ (2005, p. 40). 

A democracia ateniense, no século VI a. C., resgatou a limitação do poder 

estatal. Para os gregos, a lei emana da prudência combinada à razão, não apenas 

do desejo dos governantes ou do povo. O poder estatal era limitado pelas normas e 

pela efetiva participação popular dos cidadãos na administração da sociedade. 
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Sob a influência da democracia grega, a república romana fez o mesmo no 

século seguinte.  Sua base, no entanto, não foi a atividade popular, mas um 

sofisticado sistema de controle entre os diferentes órgãos públicos e poderes 

políticos — checks and balances, nos dizeres de hoje. Vê-se a moderação entre os 

poderes públicos na combinação de três regimes políticos numa mesma 

constituição: a natureza monárquica dos cônsules; a aristocrática, dos senadores; e 

a democrática, do povo. 

Com as invasões bárbaras no território do império romana, inicia-se a Alta 

Idade Média, entre os séculos V e XI da era cristã, marcada pela mistura das 

instituições clássicas com valores cristãos e costumes germânicos. Implantou-se o 

sistema feudal, marcado pelo desgaste e retrocesso político e econômico da 

sociedade. Alguns pensadores chamam esse período de Idade das Trevas ou da Fé, 

um período de decadência ética e moral, fase da História que, por conta da 

interferência religiosa, a ignorância predominou.  

A partir do século XI, a humanidade vive a reconstrução da unidade política 

perdida pela ditadura da igreja e da nobreza. Surgem os ―burgos‖, espaços físicos 

ocupados pelo ―Terceiro Estado‖ (o povo), aos redores dos palácios, igrejas e 

mosteiros, que desenvolveram atividades de produção e comércio, dando origem a 

novos locais de concentração de riqueza gerada pelo trabalho de artesãos e 

comerciantes. Paralelamente, a Baixa Idade Média foi um tempo de muita criação 

tecnológica na área agrícola, na arte da navegação e no âmbito comercial – 

permitindo aos comerciantes destaque e autonomia sociopolítica. Na estrutura 

produtiva rural criaram-se novas técnicas de irrigação, construção de canais de 

navegação, invenção do moinho d‘água e vento, arreios para animais de carga, 

relógio mecânico. As invenções da bússola e das caravelas permitiram a expansão 

comercial marítima e a descoberta de terras antes desconhecidas de além-mar. Sob 

a ótica comercial, também houve criações na contabilidade e área jurídica que 

trouxeram maior segurança, em especial no âmbito das liberdades individuais, muito 

embora sem a amplitude de favorecidos como foi declarado posteriormente (no 

século XVIII).  

As primeiras manifestações revolucionárias contra o abuso da reconcentração 

de poderes ocorreram em 1188, na Península Ibérica, com a Declaração das Cortes 

de Leão, e, em especial, em 1215, na Inglaterra, com a ―Magna Carta‖.  
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Entre os séculos XV e XVII, início da Era Moderna, predominaram no 

Ocidente ideais de ruptura contra a monarquia absolutista e contra o fanatismo 

religioso que colocou o homem como centro do Universo — o Humanismo e o 

Antropocentrismo. Fernando Comparato afirma (2005, p. 47), sobre o século XVII, 

que ―foi realmente, todo ele, e não apenas uma fase de transição para o século 

seguinte, um tempo de crise de consciência europeia, uma época de profundo 

questionamento das certezas tradicionais‖. A tirania das monarquias absolutistas e a 

devastação sofrida pelas guerras religiosas geraram uma crise de consciência na 

Europa do século XVII, voltando os questionamentos sobre a liberdade e a 

necessidade de harmonia social.  

No final do século XVIII, as publicações britânicas da Lei de Habbeas Corpus 

(1679) e do Bill of Rights (Carta de Direitos, 1689) tiveram maior abrangência acerca 

das liberdades civis e políticas individuais, e, embora o direito à liberdade não se 

estendesse a todas as pessoas indistintamente, aplicando-se somente ao clero e à 

nobreza, favoreceram o futuro capitalismo industrial da burguesia rica que estava 

por vir. Fernando Comparato afirma, sobre a representação popular, que: 

 

A instituição-chave para a limitação do poder monárquico e garantia das 
liberdades no sociedade civil foi o Parlamento. A partir do Bill of Rights 
britânico, a ideia de um governo representativo, ainda que não de todo o 
povo, mas pelo menos de suas camadas superiores, começa a firmar-se 
como garantia indispensável das liberdades civis (2005, p. 48). 

 

Em 1776, aparece pela primeira vez o reconhecimento oficial dos direitos 

humanos reconhecidos como iguais entre si, por sua própria condição de 

humanidade — fator esse que foi considerado, então, uma razão universal, ou seja, 

válida a todas as civilizações, em todos os tempos e lugares. O documento oficial 

está na Declaração dos Direitos Humanos da Virgínia, dos Estados Unidos da 

América. Nela estão expressos os princípios da legalidade, da liberdade de 

imprensa e da liberdade religiosa. 

Poucos anos depois, na Europa, a França deflagrou sua Revolução com os 

mesmo ideias de igualdade e liberdade (a afirmação da ―fraternidade‖ efetivou-se 

apenas mais tarde na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 

1948), afirmando que os homens são iguais em dignidade e direitos. Assim, o povo 

passou a ter legitimidade política. No entanto, a preocupação com os direitos 
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humanos fez surgir a ―democracia moderna‖, diferente da grega, como explica o 

Professor Fernando Comparato: 

 

A democracia moderna, reinventada (...) na América do Norte e na França, 
foi a fórmula política encontrada pela burguesia para extinguir os antigos 
privilégios ... do clero e da nobreza... o espírito original da democracia 
moderna não foi ... a defesa do povo pobre contra a minoria rica, mas sim a 
defesa dos proprietários ricos contra um regime de privilégios estamentais e 
de governo irresponsável (2005, p. 50). 

 

Enquanto os americanos tentavam desvencilhar-se do poderio da coroa 

inglesa, os franceses desejaram influenciar outras nações a libertar o povo, como se 

fosse uma missão universal (COMPARATTO, 2005, p. 51). 

No entanto, esses movimentos sociais acabaram por oprimir ainda mais o 

crescente grupo de trabalhadores, pois, diante de uma lei vazia de efetividade que 

considerava patrões e empregados iguais em direitos e deveres, na prática isso não 

ocorria. Ao contrário, houve excessos cometidos pelos detentores de poder 

financeiro e político, com a consequente pobreza a que se viram entregues os 

trabalhadores e o proletariado, sofrendo com a instauração da miséria, fome e 

marginalização. No dizer de Fernando Comparato, equiparavam-se a ―flagelos 

sociais, (...) verdadeiros dejetos do sistema capitalista de produção‖ (2005, p. 53). 

O mencionado autor afirma, no parágrafo seguinte a essa comparação: 

 

Os direitos humanos de proteção do trabalhador são, portanto, 
fundamentalmente anticapitalistas, e, por isso mesmo, só puderam 
prosperar a partir do momento histórico em que donos do capital foram 
obrigados a se compor com os trabalhadores (2005, p. 53).  

 

Após esse período, a preocupação com os direitos humanos estendeu a sua 

abrangência, donde se fala em sua ―internacionalização‖. Iniciou na segunda metade 

do século XIX, e terminou com a Segunda Guerra Mundial. Essa universalização 

ocorreu no campo do direito humanitário (com normas e costumes de guerra para 

proteção aos civis e soldados envolvidos em conflitos (um exemplo foi criação da 

Convenção de Genebra de 1864), na repressão da escravidão (Ato Geral da 

Conferência de Bruxelas, em 1890; Convenção de Genebra, em 1926), e na 

regulação dos direitos dos trabalhadores (Organização Internacional do Trabalho, 

em 1919). 
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Com o sofrimento ocasionado pelos horrores e atrocidades cometidos durante 

a Segunda Guerra Mundial, a humanidade se deu conta do valor ímpar que tem a 

dignidade humana. Uma nova fase de proteção aos direitos humanos teve início, 

então. Inicialmente, foram assinadas a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e a Convenção Internacional para a Prevenção e a Repressão do Crime de 

Genocídio, ambas em 1948. Os direitos de natureza individual e social, econômica, 

civil e política consolidaram-se internacionalmente e novos direitos surgiram, como o 

direito dos povos e da humanidade, reconhecendo a solidariedade entre as 

civilizações, e entre o ser humano e o meio-ambiente — promovendo a unificação 

da humanidade.  

Paralelamente, e em decorrência desses acontecimentos, uma necessidade 

de escolha se faz, escolha essa que Comparatto exprime bem nos seguintes termos: 

 

[...] abre-se a última grande encruzilhada da evolução histórica: ou a 
humanidade cederá à pressão conjugada da força militar e do poderio 
econômico-financeiro, fazendo prevalecer uma coesão puramente técnica 
entre os diferentes povos e Estados, ou construiremos enfim a civilização da 
cidadania mundial, com respeito integral aos direitos humanos, segundo o 
princípio da solidariedade ética (2005, p. 57). 

 

A extensão do valor de solidariedade entre a humanidade levou à 

necessidade da efetivação dos direitos humanos em todos os Estados ditos 

―civilizados‖. Daí surgirem as expressões direitos ―humanos‖ e ―fundamentais‖ com 

abrangências distintas. Os primeiros são de maior abrangência e se determinam 

pela própria condição humana, independem de tempo ou lugar na história da 

humanidade. Já os direitos fundamentais correspondem àqueles reconhecidos como 

―humanos‖ pelas autoridades políticas de cada nação, interna ou internacionalmente, 

ou seja, no dizer de Fábio Comparato, ―são os direitos humanos positivados nas 

Constituições, nas leis, nos tratados internacionais‖ (2005, p. 57).   

Dessa forma, para que não se incorra em abusos por parte do Estado. No 

caso de conflitos de normas entre os dois sistemas, é necessário ter sempre em 

vista o caso concreto analisado, pois, além das normas internas, os costumes e os 

princípios gerais de direito regem o direito subjetivo daquele determinado Estado. O 

ordenamento jurídico é um sistema dinâmico, com finalidades e mutações 

pertinentes a cada grupo social. Assim, deve prevalecer sempre a norma que melhor 

defenda a dignidade humana dentro do caso em estudo. Comparato afirma, nesse 
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sentido, que a tendência que predomina nos dias de hoje é ―considerar que as 

normas internacionais de direitos humanos, pelo fato de exprimirem de certa forma a 

consciência ética universal, estão acima do ordenamento jurídico de cada Estado‖ 

(2005, p. 61). 

Os direitos humanos, percebe-se ao longo da História, foram sendo 

percebidos, defendidos e conquistados em suas múltiplas facetas. Isso justifica que 

os direitos fundamentais, uma vez reconhecidos, não podem ser suprimidos dos 

textos normativos por meio de novas regras constitucionais ou de tratados 

internacionais. 

Igualmente, os direitos humanos são solidários entre si, interdependentes, 

indivisíveis e inter-relacionados, como está consagrado no texto proclamado na 

Conferência de Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, em seu artigo 5º, 

abaixo transcrito: 

 

Todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis, interdependentes e 
inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 
humanos globalmente, de modo justo e equitativo, com o mesmo 
fundamento e a mesma ênfase. Levando em conta a importância das 
particularidades nacionais e regionais, bem como os diferentes elementos 
de base históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados, 
independentemente dos seus sistemas político, económicos e culturais, 
promover e proteger todos os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais (apud COMPARATTO, 2005, p. 67). 

 

A universalidade e a regionalização dos direitos humanos devem ser 

cuidadosamente observadas, caso a caso em estudo, pois a relatividade de valores 

é igualmente proporcional às variações culturais – embora tenham um denominador 

comum, qual seja, a DIGNIDADE HUMANA.  
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3 BIOÉTICA E BIODIREITO COMO FUNDAMENTO PARA UMA 

DIGNIDADE ANIMAL  

 

O modo como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente em 

que vive tem mudado ao longo dos tempos. O reconhecimento solidário que se fala 

como direito reconhecido abrange as relações com o ―outro‖, entendido como aquele 

além de si mesmo e reconhecido em todos os seres vivos. A problemática 

contemporânea acerca da sustentabilidade do planeta é assunto comum e 

obrigatório sob os mais variados olhares: nos lares, nas mesas de botequim, nos 

saraus filosóficos, no jornalismo, nas escolas, nos meios acadêmicos. O médico 

suíço-alemão Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, observa acerca do 

ecocentrismo: ―sou vida que quer viver e existo em meio à vida que quer viver‖ (apud 

MILARÉ, 2013, p. 107). Em caso de perigo ao homem e, concomitantemente, ao 

planeta Terra, Edis Milaré questiona:  

 

[...] qual das duas entidades deve ser salva em primeiro lugar? A parte ou o 
todo? Ou existiria uma espécie de solidariedade e cumplicidade entre 
ambos para se preservarem mutuamente? A qual dos termos caberia a 
prioridade: à família humana ou ao ecossistema planetário? (2015, p. 107). 

 

Com foco no presente estudo, fica a pergunta: o animal ―não humano‖ tem 

sua vida determinada para as necessidades e vontades do ―animal humano‖? 

Pensar sobre essas questões provoca discussões acirradas, mas elas são 

necessárias para que se delibere sobre questões práticas e viáveis para a 

sustentabilidade da Grande Gaia. O Direito é uma ciência substancialmente 

interdisciplinar Milaré afirma que: 

 

Os temas que abrem caminho para o Direito do Ambiente (...) visam a 
contextualizar aa prática ou o exercício do Direito em um universo mais 
amplo, no qual pensamentos e ações de cunho científico, social, 
econômico, cultural e político se entrelaçam. (...) não escapa à religação 
dos saberes e à interdisciplinaridade (2015, p. 50).  

 

Para ajudar nessas questões, o Direito apoia-se na Bioética. Esta foi criada 

diante dos dilemas éticos e morais surgidos em decorrência dos novos paradigmas 

advindos das inovações tecnológicas da atualidade. Frequentemente é usado esse 

termo para temas da biomedicina que envolvam questões morais e sistemas de 

valores. 
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A bioética apareceu nos EUA, no início dos anos 70, quando o oncologista 

Van Rensselaer Potter criou o nome e lhe deu significado. Fatos biológicos e valores 

éticos devem estar consoantes para que possa haver sobrevivência da vida sobre o 

planeta. Assim entendida, a bioética representa a harmonia que deve existir entre os 

saberes científicos e humanísticos, considerando as peculiaridades culturais do caso 

concreto. Assim, não se pode impor limites fronteiriços restritos à aplicação da 

bioética na solução dos problemas.  

Milaré aponta a necessidade de se falar e pensar em bioética: ―(...) nas duas 

últimas décadas, a Bioética estruturou-se para responder a questões práticas 

ligadas a valores, principalmente em face das questões suscitadas pela 

Biotecnologia‖ (2015, p. 111). 

Ela abrange questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a 

legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa 

e da prática no campo da genética etc. Tem ela forte ligação com a filosofia (pois 

discute as questões éticas) e considera a responsabilidade moral dos cientistas em 

suas pesquisas e práticas.  

Grupos de interesses diversos, como indústrias farmacêuticas, laboratórios de 

biotecnologia, organizações ambientalistas, associações de consumidores e 

entidades de classe têm interesse nesses estudos. Esses debates servem para que 

a sociedade tome posição sobre temas novos que vêm surgindo com a evolução da 

ciência (ABRIL, on-line).  

 

Ela tem procurado orientar não só os cientistas dedicados a experiências 
genéticas como também a opinião pública e os legisladores em geral. Aos 
cientistas alerta-os para os limites da sua investigação, à opinião pública 
para esclarecê-la e aos legisladores para que façam as leis seguindo 
princípios éticos aceitáveis (ÉTICA, on-line). 

 

A juíza argentina Maria Alejandra Maurício que de Mendoza – que concedeu 

o pedido e de habbeas corpus e determinou a transferência da primata Cecília, 

mantida em zoológico na Argentina, para o santuário brasileiro de Grandes 

Primatas, em Sorocaba/SP – no despacho que reconheceu a chipanzé o direito 

concedido à espécie humana, declarou: 

 

[...] como um sujeito de direito ―não humano‖. Não se trata de outorgar aos 
animais os direitos dos seres humanos, mas de aceitar e entender de uma 
vez que eles são seres sencientes (com capacidade de sentir algo de forma 
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consciente). Não são os animais, nem os grandes primatas, objeto de 
exposição como obra de arte criada pelo homem (CARTA, on-line).  

 

Nesse caminho, bioética e biodireito têm tido muito trabalho em definir e 

quantificar a aplicação do direito do animal ―não humano‖. O biodireito tem como 

objetivo acompanhar as inovações científicas procurando encontrar o equilíbrio entre 

a ciência e o ser humano, sem ferir os direitos fundamentais e os princípios éticos, 

inclusive considerando a sustentabilidade e a dignidade dos demais seres vivos no 

Planeta. Elaine Nogueira explica sobre a área de atuação do biodireito: 

 

É o ramo do direito que trata da teoria, da legislação e da jurisprudência 
relativas às normas reguladoras da conduta humana em face dos avanços 
da Biologia, da Biotecnologia e da Medicina... se respalda em três ramos 
mais específicos do Direito: o Direito Constitucional, Civil e Penal. 
Constitucional, no que tange à proteção dos direitos fundamentais, tais 
como a vida, liberdade, saúde, intimidade. Todos esses preceitos são 
direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e, 
consequentemente, constituem objetivos a serem alcançados pelas normas 
específicas criadas pelo campo do Biodireito. O Direito Civil integra com o 
Biodireito no âmbito dos direitos da personalidade, ou seja, delimitando o 
início da personalidade civil. Não podemos esquecer que é no Código Civil 
onde se encontram os direitos relativos à disposição do próprio corpo ou 
partes dele. Por sua vez, o Direito Penal, se comunica com o Biodireito ao 
definir as condutas consideradas antijurídicas, se valendo das normas 
penais (2017, on-line).  

 

A primeira lei a proteger os animais domésticos de grande porte apareceu 

Colônia de Massachussets Bay, então colônia inglesa na América do Norte, em 

1641. Segundo ela, ninguém pode exercer tirania ou crueldade para com qualquer 

criatura animal habitualmente usada nas tarefas do homem. Em 1822, a Inglaterra 

regulamentou a primeira lei contra crueldades praticada contra animais, o ―British 

Anticruelty Act‖ (Lei Inglesa Anti-Crueldade).  

As primeiras Sociedades Protetoras dos Animais também surgiram nesse 

mesmo século. A primeira foi criada na Inglaterra, em 1824, com o nome de ―Society 

for the Preservation of Cruelty to Animals‖ (Sociedade para a Preservação Contra a 

Crueldade Contra os Animais). Na França foi criada a Sociedade para a Proteção 

dos Animais, em 1845. Seguiram-se a criação dessas sociedades na Alemanha, 

Bélgica, Áustria, Holanda e Estados Unidos.  

Em 1789, o filósofo Jeremy Bentham já questionava: ―A questão não é: 

podem eles raciocinar? Ou então, podem eles falar? Mas, podem eles sofrer?‖ (apud 

GOLDIM; RAYMUNDO, 2008, on-line).  
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O debate sobre abusos praticados contra os animais voltou à cena com as 

denúncias do professor Peter Singer no livro "Animal Liberation‖ (Libertação Animal), 

em 1975, relatando as degradantes e cruéis condições a que os animais eram 

submetidos pela indústria de cosméticos e no processo de produção de alimentos. 

Em sua dedicatória, o autor declara:  

 

Esta edição é ainda dedicada a todos os que mudaram as suas vidas para 
tornar mais próxima a Libertação Animal. Foram eles que tornaram possível 
acreditar que o poder do raciocínio ético pode sobrepor-se aos interesses 
da nossa espécie (SINGER, on-line).  

 

Em razão disso, em 1978, a UNESCO (Organização para a Educação, a 

Ciência e a Cultura das Nações Unidas, organismo criado com o objetivo de 

promover a paz mundial através da cultura, educação, comunicação, às ciências 

naturais e as ciências sociais) estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais. Neste documento estão lançados os grandes temas de discussão sobre 

este assunto.  

José Roberto Goldim e Marcia Mocellin Raymundo afirmam que:  

 

Durante muitos anos as pesquisas que se utilizaram de modelos animais 
não foram fortemente questionadas devido ao seu alto impacto social, tais 
como as que possibilitaram o desenvolvimento das vacinas para raiva, 
tétano e difteria. Por outro lado, neste mesmo período surgiram inúmeras 
sociedades de proteção aos animais (2008, on-line). 

 

A questão dos direitos dos animais e a sua utilização como cobaias em 

laboratórios para pesquisas científicas ou nas universidades com fins didáticos são 

práticas que vêm sendo amplamente questionadas diante do sofrimento imposto a 

eles, muitas vezes desnecessariamente na atual situação tecnológica em que se 

vive. 

O uso de ratos, cães e coelhos em laboratórios para pesquisas científicas 

com o intuito de compreender os mecanismos das doenças, criar e testar vacinas, 

medicamentos, efeitos de doenças, produtos industrializados das mais diversas 

utilidades antes de seu uso em humanos acontece há muitos séculos. Mas, se nos 

primórdios do conhecimento científico foi esse o caminho encontrado para o seu 

desenvolvimento, isso já não mais é aceito diante dos sofrimentos, mutilações e 

maus tratos infligidos aos animais — com a agravante de se mostrar ineficiente e 
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desnecessário diante das diferenças biológicas entre a espécie humana e as outras 

espécies da classe animal.  

O Projeto Esperança Animal (PEA) define teste em animais como sendo: 

 

Todo e qualquer experimento com animais cuja finalidade é a obtenção de 
um resultado seja de comportamento, medicamento, cosmético ou ação de 
substâncias químicas em geral. Geralmente os experimentos são realizados 
sem anestésicos, podendo ou não envolver o ato da vivissecção. ‖A 
vivissecção é a dissecação de animais vivos para pesquisa e estudo, 
também considerada uma prática cruel e desnecessária (BRASIL, on-line).  

 

Defensores dos direitos dos animais e até mesmo alguns pesquisadores 

afirmam que existem outros meios de realizar esses estudos e pesquisas, como 

softwares que simulam as reações em cobaias, modelos matemáticos, vídeos, 

cobaias de plástico, experiências in vitro, estudos de moléculas e uso de células 

tronco. 

O tratamento dado aos animais nos abatedouros, sua criação e transporte 

são também causas de cuidados e preocupação pelos ambientalistas e defensores, 

uma vez que majoritariamente são tratados como ―coisas‖, significando ―simples 

mercadoria‖. No Brasil, há algumas leis que tratam da experimentação animal, como 

a Lei Federal nº 6.638/79 (revogada pela Lei Federal nº 9.605/98), a Lei Estadual nº 

11.977/05 e a Lei Federal nº 11.794/08 (Lei Arouca). 

Há um movimento social que reivindica os direitos dos animais e aumenta o 

grau de conscientização da comunidade jurídica e da população em geral, sobre a 

necessidade da extensão dos direitos humanos para incluir os animais como 

titulares dos mesmos direitos. Cria-se, assim, um novo sentido jurídico para o 

instituto do Habeas Corpus, até então utilizado apenas para assegurar a liberdade 

humana. 

Nesse ponto, adentra-se ao questionamento acerca da titularidade de 

proteção à dignidade: qual a espécie animal é digna de proteção? Somente a 

espécie humana? E os demais seres vivos? O que dizer da dignidade dos animais 

não humanos? A dignidade humana é norte para que se entenda a importância de 

se considerar a dignidade do animal não humano, porque reflete a consciência do 

―outro além de mim‖ — que deseja e tem o direito de viver no mesmo espaço físico e 

ao mesmo tempo. Nos diversos ecossistemas do Planeta onde a vida animal pulsa, 
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observa-se em todos eles o mesmo desejo de desenvolvimento, sobrevivência, 

reprodução e defesa. 

Os direitos humanos têm seu núcleo na dignidade da pessoa humana, que é 

conceito extremamente amplo e variável, no tempo e espaço, explicado nas palavras 

de Washington Luiz Testa Júnior: ―é uma noção conceitual aberta (sem fixismo), a 

erigir o ‗digno‘ como atributo inerente e indelével do homem (2011, p. 240). O 

multiculturalismo na Grande Gaia caracteriza-se pelas inúmeras facetas com que a 

palavra ―dignidade‖ é entendida pelos diversos e múltiplos povos que a habitam. Em 

face disso, reconhecer e respeitar os diferentes valores implícitos no termo ―digno‖ é 

questão primordial para a pacificação entre as nações.  

No mundo jurídico, a criação da Organização das Nações Unidas, após as 

atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, preocupou-se em 

reorganizar as relações internacionais, embasada no respeito e valorização da 

dignidade humana, protegendo-a de qualquer tipo de opressão, ameaça e 

arbitrariedade, inclusive por parte do Estado, como visto anteriormente, no primeiro 

capítulo deste estudo. No entanto, a dignidade humana de que tratam os 

documentos ocidentais aplicam-se ao homem ocidental, pois, ao longo de sua 

história, a espécie humana se coloca como o ponto de convergência e interesse de 

tudo: do sistema social, cultural, político, jurídico, e ao redor do qual giram todos os 

interesses e fins, o que justificaria as intervenções sobre seu meio ambiente e os 

demais seres vivos com que convive. As Convenções Internacionais, Pactos e 

demais documentos baseiam-se na teoria antropocêntrica, que se mostra 

individualista, egoísta e agressiva em relação ao ―outro‖, assim entendido como 

―aquele/aquilo que não sou eu‖. Para Washington Luiz Testa Júnior: ―é o apego 

extremo ao aspecto individual que, por ser assim exagerado, recebe o nome de 

individualismo ou de um exagerado antropocentrismo na visão não ocidental‖ (2011, 

p. 247).  

Diferente é a concepção jurídico-filosófica do mundo oriental, a qual preconiza 

a relação humana agregada e interativa com o todo. Para Raimon Panikkar (1918-

2010), sacerdote católico romano, teólogo e filósofo espanhol, os direitos humanos 

sob a ótica oriental: 

 

[...] leva à consideração não do indivíduo, como ponto inicial, mas de um 
complexo totalizador do real. A obrigação do indivíduo é manter seus 
direitos, no sentido de encontrar seu lugar na relação com a sociedade, com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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o cosmos e com o mundo transcendente (PANNIKAR apud WASHINGTON, 
2013, p. 247). 

 

Os orientais priorizam a coletividade e seu habitat, procurando equilibrar e 

realizar ações benéficas a todos os integrantes de quaisquer reinos de seres vivos e 

de fatores inanimados, que determinam os diversos biomas existentes no Planeta 

Terra. Assim que não se pode afirmar, pelos documentos escritos pós Segunda 

Guerra pelo mundo ocidental, que os direitos humanos foram reconhecidos por 

todos os povos. Apesar do direito ocidental prever em seus documentos 

internacionais a soberania dos povos em se autodeterminar, de se reger por seus 

costumes e culturas peculiares, na prática isso não ocorre, haja vista a intolerância, 

a retaliação e desprezo dado às nações que não aderiram a esses pactos.  

E a efetividade do respeito aos direitos humanos, segundo Washington Luiz 

Testa Júnior: 

[...] envolve a regionalização de valores e a soberania estatal, de tal forma 

que a (in)efetividade de direitos atinentes à dignidade humana passa a 

guardar relação com o modo de entender que seja digno e, portanto, o que 

seja direito humano (2013, p. 248). 

 

A questão da proteção da dignidade dos animais não humanos, no mundo 

ocidental, depende de a vontade humana (autodeterminação) colocar a si própria 

como mais um ser vivo entre tantos outros que dividem o mesmo habitat. A garantia 

de autodeterminação é um ―corolário da liberdade (...) permitindo que o indivíduo 

possa escolher livremente (TESTA JÚNIOR, 2013, p. 249).  

Ante a pergunta: ―Por que dar direito e proteção aos animais?‖, cabe uma 

outra, como convite urgente à reflexão de sua resposta: ―Por que não????!!!!‖ A 

dignidade animal é uma realidade tão premente quanto a dignidade humana! A 

guarida a esses direitos é mostra de inteligência e humildade do homem diante da 

sua realidade fática, em sua porção intelectual e racional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O planeta Terra é o palco de vida de milhões de diferentes organismos em 

contínua e ininterrupta relação entre si e com o meio ambiente. Para a manutenção 

da vida, é necessário um complexo processo, que em sua origem mostrou-se 

equilibrado. Com o despertar do raciocínio humano, sua comunicação cifrada e 

escrita, o homem passou a influenciar e agir sobre todo o habitat planetário.  

Ao longo dessa conquista e empoderamento de sua capacidade de pensar e 

mudar sua realidade fática, o ser humano tem explorado seu ambiente conforme 

suas necessidades e interesses - muitas vezes de forma desrespeitosa e agressiva 

sobre o mesmo.  

Por outro lado, surgiram para ele questões éticas acerca da proteção do 

próprio ser humano diante de outros da mesma espécie: nasciam os direitos 

humanos! Muitos estágios e formas de percepção e proteção desses direitos se 

sucederam progressivamente, até que a dignidade humana alcançasse o status 

legal e internacional como cerne dos mesmos.  

No entanto, percebe-se que o homem do mundo ocidental, supervalorizando 

sua capacidade de raciocínio em oposição ao reconhecimento humilde de sua 

limitação físico-bio-psicológica, se auto reverencia e reconhece apenas para si a 

capacidade de ser ―digno‖.  

Há mesmo que se comparar as sociedades ocidental e oriental em suas inter-

relações biodinâmicas e físicas, pois delas se observam o respeito e proteção aos 

demais seres vivos da esfera planetária que os segundos destinam aos ―bichos‖, 

―plantas‖ e ―tudo o mais‖ que os cercam ( todos os reinos da Biosfera).  

Observa-se, também, que o atual avanço tecnológico traz preocupações de 

natureza ética aplicada às novas realidades fáticas da bioética inter-relacionando-se 

com o biodireto — o que deságua nas águas do próprio direito.  

Isso provoca uma maior aplicação e extensão de valores éticos e morais – 

antes só dispendidos ao homem, e agora, abrangendo toda a variada, sortida 

exuberante forma de vida da Gaia, em seus vários sistemas e ecossistemas — neles 

incluídos os animais não humanos. Nesse ponto, é que se fala em equilíbrio e 

harmonia entre os reinos do bioma Terreno, o que garante a sobrevivência de todas 
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as espécies, como também a preservação dos recursos naturais do Planeta, que 

constituem seu ambiente físico (ar, água e solo). 

A humanidade é, assim, uma das hastes de um grande móbile - macacos, 

lagos, aves, neve, areia, besouros, etc. são outras tantas de suas varetas; 

interligadas estas hastes, a intervenção em uma delas provoca mobilidade à toda a 

estrutura. A harmonia das ondulações desse belo conjunto está no reconhecimento 

e no respeito dado a cada um de seus elementos. 

O tempo do antropocentrismo teve sua importância e utilidade para a 

humanidade e para a mãe Gaia. No entanto, vive-se outra era, a do ecocentrismo, 

quando se faz necessário, para o bem e saúde do Planeta e das futuras gerações 

humanas, que se tutele através de efetivos dispositivos constitucionais e legais a 

proteção de todos os envolvidos na cadeia ecossistêmica.  

Após tanto encantamento consigo mesmo, o homem deve ter a humildade de 

reconhecer que não vive sozinho e, mais até, que depende da vida de seus ―irmãos‖, 

os animais não humanos.  
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