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A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além do animal humano é, sem
dúvida, um tema que, a despeito de não ser propriamente novo, segue exigindo um
enfrentamento adequado e desafia constante debate e reflexão. O objetivo não é apenas o
de reforçar a necessidade de ampliação das premissas e mesmo das fronteiras propostas
por Kant, no sentido de afirmar a necessidade do reconhecimento da dignidade de qualquer
forma de vida, mas também se pretende enfatizar a correlata superação do excessivo
antropocentrismo que ainda preside a concepção vigente de dignidade da pessoa humana
e dos direitos humanos e fundamentais que lhe são inerentes. Com isso, pretende-se também
render homenagem às novas concepções que alimentam as relações sociais contemporâneas
e que desafiam uma nova postura ética, notadamente no que diz com o necessário
reconhecimento de um valor intrínseco (e não meramente instrumental), inerente às
existências animais não-humanas e às bases naturais da vida em termos gerais.

O que nos importa com o presente ensaio é que sigamos logrando abrir e não cerrar
portas e janelas por onde possam circular as idéias que movem a civilização e que seguem
viabilizando que o Homem, ciente das suas limitações e de sua responsabilidade com a sua
e as demais formas de vidas e com o meio no qual se inserem, encontre na dignidade da
pessoa humana e na dignidade da vida um fundamento e um objetivo permanente, ético
e jurídico, a respeitar e promover.
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