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RESUMO

O presente estudo sobre a equiparação dos seres sencientes aos seres humanos, tem como objetivo mostrar e analisar a forma de lidar da 
sociedade com os animais não humanos e o reflexo da evolução dos direitos ambientais na extinção do antropocentrismo. Para tanto, trarei 
reflexões sobre a temática visando aproximação de espécies distintas das nossas e considerando os animais como sujeitos com moral ante a 
necessidade do reconhecimento destes como seres sencientes. No âmbito do reconhecimento desses direitos, antes de adentrar no tema 
senciencia dos animais, importante se faz destacar os termos mais utilizados na temática, quais sejam: antropocentrismo puro, antropocentrismo 
Inter geracional e não–antropocentrismo. Nos referindo ao antropocentrismo puro, estamos diante da concentração do reconhecimento da 
superioridade do ser humano, face ao meio ambiente. Já no antropocentrismo Inter geracional, observamos a proteção ao meio ambiente com 
foco nas gerações futuras, não reconhecendo diretamente o direito intrínseco de cada ser vivo. Por sua vez, o modelo não-antropocêntrico, base 
para o estudo, refere-se a necessidade do tratamento humanitário aos seres vivos, levando em consideração não apenas a importante proteção 
do meio ambiente, com objetivo de resguardar direitos das gerações futuras, mas também o seu foco principal no próprio bem estar do animal, 
resultando em uma relação mais humanitária entre o homem e o meio ambiente. Analisando estas três linhas, nota-se que o direito ambiental 
evolui em fases e atualmente, nos encontramos na fase do antropocentrismo Inter geracional, o qual possui como palavra-chave a conservação 
por meio de regras para a utilização dos recursos naturais de forma racional, visando a sustentabilidade e garantia de bem estar nos anos futuros. 
Os países, Equador e México, são uns dos mais desenvolvidos nos direitos da natureza e adotam o modelo da 3ª fase do reconhecimento dos 
direitos ambientais, embasando seus projetos no não-antropocentrismo, o qual foca-se na preservação do meio ambiente, determinando com 
suas leis a intocabilidade para a proteção integral do ecossistema, sustentando a preservação da natureza, reconhecendo os seres vivos como 
seres de direito. Hoje, muito se discute a tese do objetivo do Direito da Natureza, com enfoque, na proteção à biodiversidade, analisando-a como 
titular de direito intrínseco, independente da sua utilidade para homens. Observa-se que a Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito 
fundamental ao meio ambiente, defendendo que os seres vivos possuem diversos direitos, inclusive aqueles de não serem submetidos à 
tratamento cruel, com maus tratos, humilhações e violações. Diversos países, adotam a evolução do direito por meio de tratados, declarações e 
leis são criadas objetivando o reconhecimento da se ciência dos animais. No Brasil, existem em tramite vários projetos de leis, contudo, ainda é 
notória a deficiência legislativa, tendo em vista o projeto em tramite no Senado, proposto pelo Sen. Antônio Anastásia, o qual discorre a respeito 
do reconhecimento dos animais não mais como coisas (sujeito valor econômico), mas sim como bens, estando ligados diretamente a patrimônio. 
Pode-se dizer que a visão do projeto de lei está atada ao modelo da teoria do antropocentrismo puro, o qual se funda com base nos pensamentos 
de Aristóteles, o qual dizia que não havia sentido nos maus tratos aos animais, visto que o meio ambiente como um todo era propriedade dos 
seres humanos e sendo esses seres vivos degradados, haveria uma baixa patrimonial, não existindo sentido no uso desmedido das riquezas 
naturais e crueldade aos animais. O objetivo é que enquanto não houver o integral reconhecimento dos animais como seres sencientes, e o 
alcance do respeito à natureza na acepção do termo, não se pode afirmar que as normas estabelecidas na C.F. realmente respeitam a todas as 
formas de vida. Deve-se entender que os direitos fundamentais estendem-se a todos e não apenas aos seres human
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