
 

 

 

TÍTULO: AS CONCEPÇÕES DE DIGNIDADE NAS PROPOSTAS PARA REGULAMENTAÇÃO NAS
RELAÇÕES ENTRE SERES HUMANOS E ANIMAIS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GIOVANA BORTOLINI POKERAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): EDINILSON DONISETE MACHADOORIENTADOR(ES): 



1 – Resumo 

A presente pesquisa pretende analisar as concepções de dignidade que 

sustentam as propostas de regulamentação da relação entre seres humanos e 

animais, defendidas por Organizações Não Governamentais, políticos e demais 

pessoas da sociedade civil, por meio do exame dos pressupostos ético-morais 

apresentadas por cada uma delas. A pesquisa vem sendo feita mediante a busca, 

seleção e leitura de materiais escritos por defensores das correntes bem-estarista, 

aboliconista e utilitarista. Esta é a maneira pela qual as propostas de regulação 

podem ser classificadas, em conformidade com a concepção de dignidade nas quais 

se baseiam. 

 

2 – Introdução 

Começa-se por afirmar ser bastante corriqueiro encontrar nas cidades 

brasileiras animais domésticos abandonados, ou ainda presenciar situações de 

maus tratos de toda ordem, em que seres humanos, por motivos diversos, 

desrespeitam o direito à vida e a integridade de animais que estão sob seus 

domínios. A mesma situação ocorre com relação à destruição dos lugares que 

perfazem o habitat natural de seres vivos considerados silvestres, o que inclui uma 

vasta gama de seres terrestres e aquáticos. 

E isto tudo não ocorre porque faltam leis que estabelecem limites às 

pretensões e práticas humanas dirigidas ao ambiente e outros seres. Retoma-se 

aqui o que já fora enunciado como hipótese logo acima. Embora haja uma legislação 

de proteção que vem sendo vagarosamente efetivada pelo Poder Público brasileiro, 

esta legislação por mais que venha a ser efetivada, ainda assim não garantiria a 

integridade ao ambiente e aos demais seres. E isto se deve ao fato de que a 

legislação que designa direitos aos animais e ao ambiente tem como fundamento a 

perspectiva antropocêntrica, que se revela na racionalidade de proteger ambiente e 

animais na medida em que tudo interessa e convém à satisfação das vontades 

humanas. 

Diante disto, entende-se que seja importante investigar as inovações para o 

aperfeiçoamento da legislação que vem sendo propostas por Organizações Não 

Governamentais, intelectuais, políticos e demais pessoas dedicadas à causa da luta 

pela integridade do ambiente e da vida de todos os seres.  

 



3 – Objetivos 

- Analisar o princípio da dignidade contido em cada corrente, avaliando os 

prováveis resultados caso as propostas de relacionamento e de direitos venham a 

se concretizar no âmbito da vida prática. 

- Analisar quais impactos prováveis ocorreriam no ordenamento jurídico caso 

as propostas das correntes viessem a se desdobrar em direitos positivados. 

- Analisar e avaliar o potencial das propostas de relacionamento e de direitos 

defendidas nas correntes com base nos parâmetros e horizontes da 

sustentabilidade, da ética biocêntrica e da emancipação. 

 

4 – Metodologia 

Pretende-se analisar propostas de regulação da relação de seres humanos e 

animais com a intenção de identificar os princípios nas quais elas se baseiam, 

especificamente aqueles referentes à condição de dignidade, e que por isto 

estabeleçam parâmetros para regulação e regulamentação das intenções e práticas 

decorrentes do reconhecimento de direitos intrínsecos dos seres envolvidos em 

relações, quaisquer que sejam. Desta forma, pretende-se analisar as concepções de 

dignidade em torno das quais se constroem argumentos, e que tornam possível 

classificar em correntes, os posicionamentos das ONG, intelectuais e outros 

produtores de conhecimento, a respeito da relação entre seres humanos e os outros. 

Busca-se avaliar quais concepções de dignidade são as mais lógicas e 

moralmente coerentes, a fim de serem empregadas na elaboração de leis que, uma 

vez positivadas, proporcionem a efetiva proteção dos direitos de todas as formas de 

vida, e venham a eliminar todas as contradições que geram assimetrias e 

inferiorizações, especificamente na relação de seres humanos com outros animais. 

 

5 – Desenvolvimento 

Mediante as leituras feitas até o momento, observa-se que desde o século XX 

começaram a ser feitas modificações nas legislações com a finalidade de minimizar 

os abusos decorrentes da exploração de animais, buscando tornar essa prática 

moralmente aceitável. Quanto a isto, observa-se a existência de várias perspectivas 

que se diferenciam em relação à intensidade da proteção e o fundamento moral na 

qual se baseiam. Há a corrente bem-estarista, há a corrente abolicionista e a 

corrente utilitarista.  



 

6 – Resultados preliminares 

Na fundamentação das correntes, encontram-se diferentes concepções a 

respeito do que deve ser a relação ideal entre seres humanos e outros animais, 

além de concepções a respeito do conteúdo e da forma necessários para a 

regulamentação de direitos de ou para animais, propriamente. Enquanto o 

utilitarismo se caracteriza pela inexistência de preocupação com direitos de 

quaisquer outras formas de vida que não a humana, o bem estarismo propõe a 

concessão de algumas garantias para os animais, visando assegurar a boa 

qualidade de vida e o exercício moralmente aceitável das vontades humanas. Ao 

contrário disto, o abolicionismo defende a necessidade da positivação do que seriam 

os direitos autênticos e exclusivos dos animais. 
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