Resumo - Dissertação
DOI – 10.5752/P.2175-5841.2019v17n53p1341

ALVARENGA, Helder Maioli. “Nenhum deles é esquecido
diante de Deus” (Lc 12,7): a defesa dos animais não
humanos e de sua acolhida, interpretação e releitura pela
teologia cristã. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências da
Religião) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2019.
Resumo
O tema dos direitos dos animais não humanos tem, nos últimos tempos,
ganhado notoriedade e sido enriquecido sob diversos olhares. A relação com a
religião começa, em muitos aspectos, a ganhar questionamentos e perspectivas:
teria o cristianismo uma interpretação favorável à defesa dos direitos dos animais
não humanos? É possível pensar a teologia como espaço de defesa dos animais não
humanos, em que estes não estejam postos de maneira inferior aos humanos? As
respostas já começaram a ser construídas e indicam a afirmação de uma nova
leitura do cristianismo não antropocêntrica e não especista. Dessa maneira, o
objetivo de nossa pesquisa é discutir um novo lugar dos animais não humanos na
teologia cristã, uma teologia animal, e as suas implicações no âmbito da teologia
geral, a partir da compreensão hermenêutica do cristianismo, que supere a
interpretação antropocêntrica predominante na história cristã. A pesquisa, nas
Ciências da Religião, nas subáreas das Ciências da Religião Aplicada, da História
das teologia e religiões, da Teologia fundamental-sistemática e das Tradições e
escrituras sagradas, é de natureza bibliográfica e tem sua metodologia ancorada na
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teoria do texto de Paul Ricoeur, analisando o cristianismo e sua tradição como um
texto que, em contato com essa nova forma de se situar no mundo, busca se
reinterpretar. Como conclusão afirmamos que para construir esse novo lugar é
necessário pensar criticamente, em primeiro lugar, qual a visão de cristianismo tem
de si. Em segundo, entendendo a necessidade de releituras da matriz cristã em
novos contextos, assumir a possibilidade de acolhida dos animais não humanos.
Para isso, as imagens de Deus, da criação e dos seres humanos, a teologia moral e
outras áreas da teologia precisam ser reconstruídas a fim de superar o
antropocentrismo e o especismo na Teologia e propiciar uma cultura do Bem-Viver
e a atitude co-responsável e cuidadora do ser humano, pois, a redenção de Cristo
atinge tudo, todas e todos.
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Abstract
The subject of non humans rights has got attention and strenght under
several looks. The subject relationship with the religion starts in many aspects to
gain questions and perscpectives. Would have the christianity a favorable
interpretation for the defense of the rights of the non- humans animals? Its
possoble think that the theology as defense space of the non- humans animals,
where they are in a lower way to humans. The answers have been already started to
be constructed and lead the affirmation of a new reading of non- anthropocentric
and nonespeciesist christianity. In this way the goal of our research is to discuss the
hermeutic configuration of christianity, the anthropocentric interpretation
prevailing in the historyof christian theology. A new place of the non- humans
animals in the animal theology and their implications in the theology sphere. The
biblioghaphy nature researchhas its methodology anchored in Pauls Ricoeur text of
theory, analyzing christianityand its tradition as a text that in contact with this new
way of being situated in the world, seek to reinterpret. As a conclusion we affirm
that in order to construct this new place it is necessary to think critically, first of all,
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what vision the christianity has about it, second, understanding the need for rereading from christian matrix in new context. Take the responsability of receiving
non- humans animals. For this, the image of God, of criation of human beings, the
moral theology and others areas of the theology need to be rebuilt in order to
overcome the anthropocentrism and the speciesism in the theology and provide the
culture of well living and an atitude co-responsible caregiver of the human
beingbecause the christ redention reaches everything and everyone.
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