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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA  

 

RESUMO: Relacionar Habermas com o Multiculturalismo e a Ética Animal requer 

preliminarmente compreender seus conceitos basilares e, após, a evolução de seus escritos nas 

últimas décadas no campo da Bioética e do Biodireito.  A utilização de animais em pesquisas 

científicas, a manipulação genética e a vivisecção vêm causando discussões e polêmicas 

infindáveis, uma vez que na ótica antropocêntrica tudo seria justificável em benefício do ser 

humano. Ocorre que, mesmo em puro e simples benefício dos homens, muitas vezes a 

utilização desses métodos mostrou-se inadequada e obsoleta, escondendo razões 

mercadológicas e pouco conclusivas. Assim, permanece a questão de como ser aferida toda a 

Biotecnologia sob o olhar de uma Ética Social ampla, de usos e costumes de uma sociedade 

secularizada. Assim, o não respeito às regras do dever ser procedimental, mesmo sem nenhum 

conteúdo, sugere uma situação de perigo para Habermas, fruto do pós-guerra, da Alemanha 

nazista, no repúdio aos riscos de um regresso a regimes totalitários.  A busca do autor pelo 

consenso é também seu pano de fundo, na certeza de que em tudo aquilo que há conteúdo não 

haverá consensos. O autor aproxima-se dos animais nas análises feitas à luz da Biociência, da 

Biotecnologia e a Ética a elas vinculada. Aprofunda questionamentos sobre a eugenia liberal 

ao discutir a escolha ou o veto de material genético em manipulação como bem material. A 

teoria da evolução social habermasiana requer indivíduos pós-convencionais, inseridos em 

uma sociedade secularizada, com direito moderno, em um estado democrático de direito, onde 

as mutações do fato social são sempre muito mais céleres que a normatização jurídica. Nesse 

momento surge a Ética Animal, propondo um novo olhar, do homem livre de tradições ocas e 

dotado da Ética da Compaixão a que se refere Arthur Shopenhauer, apontado como precursor 

da Ética Animal. Será utilizada a metodologia dialética, promovendo o diálogo entre autores, 

para demonstrar que os Direitos dos Animais antecedem quaisquer aspectos culturais, desde o 

abate religioso à tortura na indústria do entretenimento, passando pelos testes em laboratórios, 

usos na indústria e nos esporte. No Projeto para uma Paz Perpétua, Kant afirma que todos os 

povos se relacionam em graus diferentes, como partes integrantes da comunidade universal, 

que se desenvolveu a ponto de que a violação de um direito em uma parte do mundo vá 

repercutir em todos os lugares. O Projeto Kantiano afirma que a paz só será alcançada se entre 

todos os povos for respeitado um direito a que ele denomina cosmopolita. Buscar-se-á uma 

unidade na Ética Animal, abordando os questionamentos sobre o que é preciso evitar e o que é 

necessário promover para a condição sensciente dos animais. 
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