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Simpósio: 21 - DIREITOS HUMANOS, ARTE E EDUCAÇÃO 
 
RESUMO: O trabalho pretende rever a condição animal através do pós-humanismo, tema tão 
rico a ponto de reunir a desconstrução de Derrida, os estudos animalistas e os ambientalistas 
em torno da busca pela redefinição da condição humana e sua ética de coabitação no planeta. 
O objetivo não é criticar o humanismo nem atacá-lo e sim ir além dele, num momento em que 
as antigas molduras se tornaram insuficientes.  Será demonstrado que o uso da linguagem como 
ferramenta de interpretação divide de tal modo a percepção do mundo pelo animal-humano e 
pelo animal-não humano a ponto de trazer à tona questões de redefinição do papel central do 
ser humano como protagonista da Antropocena. Antigos paradigmas serão visitados e 
descartados, visões racistas, sexistas e especistas demonstrar-se-ão ultrapassadas numa era de 
tecnologia onde o diferente não é unicamente o animal-não humano com suas penas, pelos ou 
escamas  mas, outrossim, o robô, a inteligência artificial ou até mesmo o alien. Logo, as 
dicotomias entre mente e corpo, sociedade e natureza, humano e animal, orgânico e tecnológico, 
serão rejeitadas por obsoletas. A pesquisa será conduzida segundo padrões teóricos e 
promovendo o diálogo entre autores como Cary Wolfe e Cora Diamond para demonstrar que a 
maior similitude que existe entre homens e animais, além da sua essência comum de 
animalidade já abordada por Jacques Derrida, tem sido a vulnerabilidade física e tecnológica 
determinada pela linguagem diante do mundo em que se vive. Cary Wolfe se viu atraído pela 
desconstrução de Derrida ao se deparar com a necessidade de se conjugar cruzadamente a 
linguagem e não somente a comunicação pelos seres humanos. A proposta aqui é não mais se 
discutir o sistema de direitos dos animais, onde sempre paira a dúvida de quais direitos lhes 
serão atribuídos e sim descartar o sistema de espécies, passando a enxergar os seres vivos numa 
moldura biopolítica diferenciada. Afinal há subdivisões relevantes que tornam um animal de 
companhia muito mais amparado que um animal de fazenda criado para o abate. Segundo Cora 
Diamond a crucial diferença é que nós comemos os últimos, logo é hipocrisia se estudar modos 
de concedê-los os chamados “direitos de bem estar”.  Em uma era em que convivem o animal-
não humano, o animal-humano e os robôs, o vocabulário que herdamos passa a ser insuficiente, 
mas sendo o ponto de partida para ser revisado, repaginado e modificado quantas vezes se fizer 
necessário, a fim de se alcançar a alteridade. A conclusão é refletir eticamente sobre a condição 
animal e o fim do antropocentrismo alcançando a essência do significado do ser e do agir pós-
humano. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Pós-humanismo; Condição Animal; Linguagem; Constituição 
Federal; Antropocena. 


