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“Os maiores acontecimentos e os maiores 

pensamentos – mas os maiores pensamentos 

são os maiores acontecimentos – são os que 

mais tarde se compreendem: as gerações que 

lhes são contemporâneas não vivem esses 

acontecimentos, - passam por eles. Acontece 

aqui algo de análogo ao que se observa no 

domínio dos astros. A luz das estrelas mais 

distantes chega mais tarde aos homens; e 

antes da sua chegada, os homens negam que 

ali – existam estrelas. “Quantos séculos 

precisa um espírito para ser compreendido?” 

– aí está também uma medida, um meio de 

criar uma hierarquia e uma etiqueta 

necessárias: para o espírito e para a estrela.”  

 

Friedrich Nietzsche, in Para Além do Bem e 

Mal. 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende mostrar que o debate sobre os Direitos Animais possui relevância 

filosófica. Ele destaca o fato de que questões concernentes aos animais remetem também ao 

homem. Trata-se de um esforço para mostrar que restringir aos seres humanos a condição de 

detentores de direitos morais consiste num equívoco e, portanto, há a necessidade de uma 

ética não antropocêntrica. O foco principal é a contribuição de Tom Regan, o autor afirma que 

por serem sencientes, os animais são sujeitos de uma vida e possuem o que ele chama de valor 

inerente, ou seja, suas vidas têm um valor e fim em si. Tais afirmações são fundamentadas em 

pesquisas científicas sobre a consciência animal e estudos de etologia. É também objeto desta 

investigação a abordagem de Peter Singer, que defende o Bem-estarismo animal tendo a 

senciência como um princípio moral. Ressaltamos ainda que, uma vez que a expressão 

“direitos dos animais” comumente se refere à concessão de respeito pelos seres humanos aos 

animais a partir de determinados critérios sem que lhes caibam direitos específicos, a noção 

de “direitos animais” parte do pressuposto de que possuem direitos e que devemos reconhecê-

los a despeito de nossa vontade; tentaremos corroborar a segunda tese. 

Palavras-chave: Filosofia. Bioética. Direitos animais. Abolicionismo animal. Especismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is intended to show that the debate concerning animal rights is philosophically 

relevant. It points out the fact that animal issues are related to human beings as well. 

Therefore, this dissertation is an effort to demonstrate that it is wrong to attribute only to 

human beings the status of holders of moral rights and that it is necessary to conceive an 

ethical framework grounded on  a  non-anthropocentric  view. Particular attention is devoted 

here to the contribution of Tom Reagan who asserts animals  are subjects of life and possess 

what is called inherent value, i.e., animals’ lives are not means to accomplish ends external to 

themselves. These affirmations are grounded on scientific studies of animal consciousness 

and on ethology. Peter Singer’s defense of the well-being of animals based on the fact that 

they are sentient beings will be also investigated. The expression rights of animals is not used 

in the context of this demarche because it relates to the respect humans beings should have to 

non-human animals without the recognition of them as holders of specific moral rights. The 

expression animal rights is purported to corroborate the notion that such rights are a reality to 

be accepted regardless the will of human beings. 

Keywords: Philosophy. Bioethics. Animal rights. Animal welfare. Speciesism. 
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1 INTRODUÇÃO: DIREITOS ANIMAIS, DE ONDE VEIO ESSA IDEIA? 

 

A tematização filosófica sobre os animais, principalmente no que diz respeito à 

forma como devemos tratá-los, não é tão atual. Ainda no século IV a.C., filósofos como 

Pitágoras e Aristóteles já o faziam; o primeiro ao defender que animais deveriam ser tratados 

com respeito, o outro ao afirmar que estavam distantes dos humanos na escala natural do Ser, 

não merecendo, portanto, consideração moral. Assim, embora não possamos falar que tais 

pensadores tinham já àquela época formulado o conceito de “Direitos Animais”, é importante 

notar que a questão não passou despercebida ao longo da tradição. 

É possível notar, por exemplo, ainda no surgimento da filosofia grega, no período 

pré-socrático, que os filósofos possuíam uma preocupação especial com a ordem cósmica, 

com a natureza e seus fenômenos, chegando inclusive a relativizar a importância do homem 

no contexto geral1. Estes pensadores acreditavam em uma dinâmica das coisas, na evolução 

das espécies e na origem animal do homem2.  

Os filósofos naturalistas – denominação que lhes foi dada por causa desta sua 

preocupação fundamental com a natureza – ainda tinham forte ligação com o misticismo e a 

religião, estando assim mais próximos de concepções holistas do Universo; talvez por isso 

nesse período se encontre fortes defensores de um tratamento mais justo aos animais, como é 

o caso de Pitágoras de Samos (570 – 479 a.C.), filósofo e matemático para quem o número e 

suas proporções são a síntese do universo, a arkhé. Pitágoras defendia os animais, 

condenando sua ingestão e matança, pois acreditava que a alma humana poderia migrar para o 

corpo de um animal e vice-versa3. Ainda que a teoria da metempsicose fosse dubitável já 

àquela época, devemos observar que Pitágoras era a favor de que a justiça fosse feita a todos 

os seres vivos. 

A partir de Sócrates (aproximadamente 470 – 399 a.C.), houve uma mudança de 

paradigma filosófico, em que o objeto primordial de estudo da filosofia passou dos fenômenos 

naturais e da ordem do cosmos para a ética, a moral e a política, distanciando ainda mais a 

filosofia do pensamento mítico4. O “conhece-te a ti mesmo” socrático ressaltava que a 

natureza, apesar de importante, deveria ficar em segundo plano na investigação filosófica, 

                                                           
1NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. Direitos fundamentais dos animais: a construção jurídica de uma 
titularidade para além dos seres humanos. 2012.p.11. 
2LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos animais, p.18. Apud NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. Direitos 
fundamentais dos animais, op. cit. p.11. 
3NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. Direitos fundamentais dos animais, op. cit. p.12. 
4Vânia Márcia Damasceno. Direitos fundamentais dos animais. op. cit. p.12. 
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pois primeiro era necessário investigar sobre a natureza do próprio homem. Um dos grandes 

feitos de Sócrates consistiu, pois, no deslocamento do objeto principal de estudo filosófico do 

cosmos para a antropologia5. 

Esse novo passo da filosofia, porém, pode ser caracterizado também como a pedra 

fundamental do antropocentrismo filosófico, que influenciou a maior parte das doutrinas 

subsequentes. Isso pode ser notado ao observarmos, por exemplo, quando Platão fala da alma 

racional (de origem divina e eterna), e afirma que apenas os homens podem possuí-la. 

De acordo com Aristóteles (384 – 322 a.C.), a natureza possui uma escala, uma 

hierarquia natural na qual o homem ocupa posição mais elevada entre os seres da natureza. 

Essa ordem é determinada pela complexidade do Ser e, segundo ele, o Ser mais elevado é o 

do homem, uma vez que este “possui a palavra”. Nesse sentido, a palavra confere ao homem 

uma forma de superioridade de ser comparado com os outros animais. 

A matéria inanimada estaria na base da escala natural, seguida pelas plantas, 

superiores por possuírem vida. Logo após as plantas viriam os animais que, além da vida, 

possuem os sentidos fundamentais; e no topo da escala estão os seres humanos, que além de 

seres vivos e dotados de sentidos fundamentais, possuem a racionalidade, e inerente a ela, o 

dom da palavra. Acima do homem está somente a razão pura, que é Deus.  

Partindo de uma concepção finalista da natureza, Aristóteles vê então como 

natural o domínio do homem sobre o animal; na qual o último teria como função única servir 

aos propósitos e finalidades destinadas e estabelecidas pelo primeiro 6. 

O legado deixado por Aristóteles na filosofia e nas ciências influenciou 

significativamente o modelo do pensamento ocidental sobre as relações do homem com o 

resto da natureza, privilegiando a racionalidade e a linguagem exclusivamente humanas em 

detrimento da capacidade de sofrer e do valor intrínseco da vida; de modo que, como já 

mencionado, observamos que existiam discussões sobre a questão animal desde a Grécia 

Antiga (para citar apenas o Ocidente), no entanto, secundarizadas pela tradição7.  

                                                           
5Deve-se observar que essa mudança de paradigma teve vários fatores contribuintes: a criação das cidades-
estados, o desenvolvimento do comércio e das navegações; todos esses acontecimentos fizeram emergir a figura 
política do cidadão e a noção dos direitos subjetivos, além de reforçar a ideia da razão sobre a fé religiosa. 
6 DIAS, Edna Cardozo. A Defesa dos animais e as conquistas legislativas do movimento de proteção animal no 
Brasil. In: Revista Brasileira de Direito Animal. v. 2, n. 1, (jun. 2007). Salvador: Instituto de Abolicionismo 
Animal, 2007. 
7 Vale ressaltar que ao dizermos que a tradição secundariza a questão dos Direitos Animais, não queremos 
afirmar que os autores que comentaram tal assunto não são reconhecidos por sua obra maior, mas apenas que 
essas passagens sobre o tratamento dado pelo homem aos animais não são usualmente abordadas por 
comentadores e manuais ao falar sobre tais autores. 
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Podemos mencionar dentre a lista dos pensadores que trataram a questão dos 

animais criticamente – ainda que de maneira não sistemática –, reivindicando para eles um 

lugar além de meros objetos8: os filósofos da Roma Clássica Plotino, Porfírio, Plutarco e 

Sêneca; no período renascentista o pintor e inventor Leonardo da Vinci, além de S. Thomas 

More, o dramaturgo William Shakespeare e Michel de Montaigne; no séc. XVII temos Henry 

More, John Locke e o físico e matemático Isaac Newton; no Século das Luzes os filósofos 

Rousseau, Jeremy Bentham e Voltaire, além do poeta Alexander Pope; no séc. XIX os 

filósofos Arthur Schopenhauer, John Stuart Mill e o naturalista Charles Darwin; e já no século 

passado, Albert Einstein, Albert Schweitzer e Mahatma Gandhi. 

Estes são apenas alguns nomes que figuram entre os que declararam a importância 

fundamental da bondade para com os animais, além de outros pensadores, líderes e 

personalidades religiosas (como S. Francisco de Assis e Buda). 

Em contrapartida, o Humanismo renascentista (séc. XV) que marcou a transição 

do mundo medieval para o moderno, firmou a visão do homem como senhor do Universo, 

regulador do próprio tempo, da natureza e das decisões sobre as questões do bem e do mal, 

antes impostas pela Igreja. Com isso, a concepção do homem como superior, detentor e 

transformador da natureza constituiu nessa época o auge do antropocentrismo; e fatos como a 

Revolução Científica e Industrial reforçaram a subordinação dos animais não humanos e o 

tratamento amoral dado a eles9. 

Nesse encadeamento, o racionalismo cartesiano (Séc. XVI), imbuído do ideal 

Moderno de instrumentalização da natureza pelo homem e da concepção finalista das coisas, 

concebeu a linguagem e o pensamento como duas habilidades fundamentais para que um ser 

sensível possa ter experiência consciente da dor e, embora dotados de visão, audição e tato, os 

animais não possuem aquelas habilidades fundamentais sendo, portanto, insensíveis à dor, 

incapazes de consciência10.  

René Descartes afirma na Quinta Parte de seu Discurso do Método, ao distinguir a 

diferença entre o corpo humano e os animais e máquinas, que se houvessem máquinas que 

tivessem os órgãos e o aspecto de um macaco ou de qualquer outro animal sem razão, não se 

teria nenhum meio de reconhecer que elas não seriam, em tudo, da mesma natureza desses 

                                                           
8A obra Animal Revolution. Changing Attitudes Towards Speciesism, de Richard Ryder, traz uma genealogia dos 
pensadores que de tematizaram em algum ponto de sua obra a questão da importância dos animais, desde a 
antiguidade até os nossos dias. 
9 Faz-se necessário ressaltar aqui que o intuito de mencionar tais ocorrências não é, de forma alguma, ignorar a 
importância e os avanços trazidos por esses acontecimentos históricos, mas apenas enfatizar que o período foi 
determinante para uma definitiva subjugação dos animais não humanos e os maus-tratos feitos a eles. 
10FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal, op. cit., p.41.  
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animais (DESCARTES, 2001, p.63); por outro lado, se houvessem máquinas que fossem 

engendradas de modo a imitar o homem tanto quanto fosse possível, teríamos sempre meios 

para reconhecer que, ainda assim, não seriam homens verdadeiros, pois não poderiam servir-

se de palavras nem de outros sinais, combinando-os como fazemos para declarar aos outros 

nossos pensamentos. O autor defende que é a razão o instrumento universal que pode servir 

em todas as circunstâncias, daí ser impossível que haja numa máquina a diversidade suficiente 

de órgãos para fazê-la agir da mesma maneira que nossa razão nos faz agir (DESCARTES, 

2001, p.64); afirma então que estes são os dois meios (a capacidade de linguagem e a razão) 

para reconhecer que também os animais são distintos dos homens:  

 

Ora, por estes dois meios também se pode conhecer a diferença que há entre 
os homens e os animais. Pois é uma coisa fácil de se notar que não há 
homens tão embrutecidos e tão estúpidos, sem excetuar nem mesmo os 
dementes, que não sejam capazes de combinar diversas palavras e de com 
elas compor um discurso no qual possam expressar seus pensamentos; e que, 
pelo contrário, não há outro animal, por mais perfeito e bem nascido que 
seja, que faça o mesmo. Isto não acontece por lhe faltarem órgãos, pois as 
pegas e os papagaios podem falar como nós; entretanto não podem falar 
como nós, isto é, atestando que pensam o que dizem; ao passo que os 
homens surdos e mudos de nascença e privados dos órgãos que servem aos 
outros para falar, tanto ou mais que os animais, costumam eles mesmos 
inventar alguns sinais pelos quais se fazem entender por quem, convivendo 
habitualmente com ele, tem ensejo de aprender sua língua. E isto não prova 
somente que os animais têm menos razão que os homens, mas não têm 
absolutamente nenhuma. Pois vê-se que basta muito pouca razão para saber 
falar; e visto que se observa desigualdade tanto entre  os animais de uma 
mesma espécie quanto entre os homens, e que uns são mais fáceis de 
adestrar que os outros, não é crível que um macaco ou papagaio, mesmo um 
dos mais perfeitos de sua espécie, se igualasse nisso a uma criança das mais 
estúpidas ou, pelo menos, a uma criança de cérebro perturbado, se a alma 
deles não fosse de uma natureza completamente diferente da natureza da 
nossa. (DESCARTES, 2001, p. 64-65) 

 
Ainda sobre o comportamento aparentemente inteligente de alguns animais e 

sobre a habilidade destes em ações de forma mais engenhosa que o homem, Descartes afirma 

que: 

 
É também notório que, embora haja muitos animais que demonstram mais 
engenhosidade do que nós em algumas das suas ações, vê-se, contudo, que 
os mesmos não demonstram nenhuma em muitas outras; de modo que o que 
fazem melhor que nós  não prova que tenham espírito; pois, desta forma, tê-
lo-iam mais do que qualquer um de nós, e agiriam com mais acerto em todas 
as outras coisas; mas, pelo contrário, prova que não o têm, e que é a natureza 
que neles opera de acordo com a disposição de seus órgãos, assim como se 
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vê que um relógio, composto apenas de rodas e molas, pode contar as horas 
e medir o tempo com muito mais exatidão que nós, com toda a nossa 
prudência. (DESCARTES, 2001, p. 65-66) 

 
Vemos, portanto, que segundo Descartes, os animais agem de forma mecânica, 

igualmente às máquinas feitas pelo homem (relógios, moinhos de água, etc.), e apesar de não 

ser o único defensor de tal linha de pensamento 11, o autor tem papel fundamental na 

consolidação dessa concepção, justamente pela relevância científica que alcançara seu 

pensamento na filosofia e ciência, visto que também era físico e matemático, e realizava 

diversos experimentos em seu laboratório, inclusive de vivissecção (ato de dissecar animais 

ainda vivos, sem o uso de anestesia).  

Uma vez que a decorrência lógica do que pensou Descartes levou a essa tese 

mecanicista, pode-se supor que, uma vez desprovidos de alma e sem consciência alguma, os 

animais poderiam ser utilizados pelo homem da forma que bem lhe aprouvesse, 

principalmente se tal utilização fosse justificada pela ciência. Isso deu bases filosóficas para 

vários tipos de experimentos invasivos legitimados pela noção de progresso científico e 

humanitário, ignorando o sofrimento dos animais usados em tais experimentos e visando 

exclusivamente o bem-estar humano. Assim, apesar de a ciência ter produzido ao longo do 

tempo conhecimentos suficientes para a superação da tese mecanicista da natureza animal, ela 

influencia até hoje o modo como opera a ciência experimental 12. 

Os iluministas Rousseau e Voltaire argumentaram contra Descartes, defendendo 

que os animais são sencientes e por isso deveriam participar do direito natural, não devendo 

ser maltratados pelos homens. Voltaire, escritor e filósofo francês ávido defensor da 

liberdade, embora tenha sido fortemente influenciado por Isaac Newton, não aderiu ao 

mecanicismo e condenou a afirmação de que animais são máquinas; em seu Dicionário 
                                                           
11 O filósofo Georges Canguilhem comenta acerca da originalidade de Descartes sobre a tese mecanicista dos 
animais em sua obra O conhecimento da vida, em que diz o seguinte: “Quando tratamos da teoria cartesiana do 
animal-máquina, nós nos vemos bastante embaraçados para elucidar se Descartes, nessa matéria, teve, ou não, 
precursores. Os que procuram os ancestrais de Descartes citam, em geral, Gomez Pereira, médico espanhol da 
segunda metade do século XVI. É bem verdade que Pereira, antes de Descartes, pensa em poder demonstrar que 
os animais são puras máquinas e que, de todo modo, eles não têm essa alma sensitiva que com tanta frequência 
lhes foi atribuída. Todavia, por outro lado, é incontestável ter sido Aristóteles que encontrou, na construção de 
máquinas para o cerco de cidades, como as catapultas, a permissão de assimilar os movimentos dos animais aos 
movimentos mecânicos automáticos. (...) Aristóteles assimila efetivamente os órgãos do movimento animal aos 
organa, ou seja, a partes de máquina de guerra, por exemplo, ao braço de uma catapulta que lançará um projétil, 
e o desenrolar desse movimento ao das máquinas capazes de restituir, depois da liberação por desencadeamento, 
uma energia estocada, máquinas automáticas das quais as catapultas eram o tipo, na época. Aristóteles, na 
mesma obra, assimila o movimento dos membros a mecanismos no sentido que lhes foi dado mais acima. De 
resto, sobre esse ponto, era fiel a Platão que, no Timeu, define o movimento das vértebras como o de dobradiças 
e gonzos” (CANGUILHEM, G. O conhecimento da vida. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. P. 111-
112). 
12FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal, op. cit. p.41. 
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Filosófico, o autor demonstra sua posição de resistência à utilização de animais pela ciência 

de modo cruel 13; para ele, a discussão em torno da alma animal não tinha sentido, posto que o 

homem não possui base para definir o que seria alma. 

Rousseau também criticou veementemente o estudo experimental em animais; 

segundo ele, o que distingue o homem dos animais não é a senciência, pois ambos a possuem, 

mas tão somente a liberdade de ceder aos instintos da natureza, capacidade exclusivamente 

humana 14. Em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da igualdade entre os homens, 

ele afirma que todos os animais e homens nascem livres e deveriam viver em harmonia na 

natureza.  

Apesar de tais esforços, o que chega da Modernidade a nós no que tange ao 

tratamento dos animais pelos homens – principalmente os “homens da ciência”, o raciocínio 

mecanicista é o mais levado em consideração, sendo aplicado para justificar o uso de animais 

em experimentos, bem como subjugá-los das mais diversas formas: em sua criação extensiva 

para servirem de alimento; como cobaias para testes de cosméticos e afins; no uso de sua pele 

como vestimenta; de suas habilidades como fonte de diversão, etc. 

Para além dessas discordâncias, foi o filósofo Jeremy Bentham (1748-1832) quem 

forneceu argumentos mais efetivos que ampliassem a discussão para uma concepção futura de 

direitos animais, ao afirmar em sua Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação 

publicada em 1789 que a dor animal é tão moralmente relevante quanto a humana, e que é a 

capacidade de sofrer e não a capacidade de raciocínio que deve ser a medida para o 

tratamento dispensado por nós aos outros animais. Se a habilidade da razão fosse o critério, 

seres humanos como bebês e deficientes mentais profundos teriam que ser excluídos do 

cuidado moral e, assim como os animais, serem tratados como coisas. Daí a célebre frase de 

Benthan: A questão não é saber se são capazes de raciocinar, ou se conseguem falar, mas sim 

se são passíveis de sofrimento 15. 

Entretanto, a sistematização e o aprofundamento dos argumentos em torno do 

estatuto moral dos animais ganhou força sobretudo nas últimas décadas do séc. XX, quando 

se deu um crescimento do interesse filosófico pelo tema. A ideia de que determinadas 

capacidades psicofísicas conferem relevância moral a todos os indivíduos que as detêm, sejam 

humanos ou não, na medida em que tais capacidades contribuem para o modo como os 

indivíduos podem ser afetados em um nível sensorial e psicológico fez surgir a discussão 

                                                           
13 Cf. NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. Direitos fundamentais dos animais,op. cit., p.27. 
14 Cf. NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno,op. cit., p.28. 
15 BENTHAM, 2007, p. 311. 
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sobre a necessidade de reconhecimento de um respeito igualitário para todos os animais que 

partilham tais capacidades, sendo a principal delas a senciência, que é basicamente a 

capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade 16. 

Esta abordagem deu ensejo ao movimento pelos direitos animais, liderado 

principalmente por filósofos - entre psicólogos, biólogos, teóricos dos Direitos Humanos, etc. 

Peter Singer, defensor da chamada “igual consideração de interesses”, é um destes; ele afirma, 

partindo de um viés utilitarista, que os animais possuem os interesses básicos por nós 

compartilhados de proteção, abrigo e preservação da vida, e que a capacidade de sofrer e 

sentir prazer apresentada pelos animais, também similar à nossa, deve ser levada em conta nas 

decisões morais, e com isso ser executada a ação que pondere sobre o interesse de todos. As 

consequências disso sugerem uma reformulação dos deveres dos homens para com os 

animais, em que aqueles não poderiam mais explorar e subjugar estes sem incorrer em 

prejuízo moral. 

Tom Regan, um dos principais porta-vozes dos Direitos Animais atualmente, 

desenvolve sua filosofia moral a partir de uma releitura da deontologia kantiana e cria o 

conceito de sujeito de uma vida, que designa todos os seres com consciência do mundo e do 

que lhes acontece, para quem estes acontecimentos são importantes, quer os outros se 

preocupem com isso, quer não, pois faz diferença quanto à qualidade e duração de suas vidas, 

conforme experimentadas por eles próprios. Ou seja, sujeito de uma vida é um ser para o qual 

a vida corre bem ou mal, de acordo com o conjunto das experiências agradáveis ou 

desagradáveis que constituem a própria vida. 

Portanto, na medida em que se mostram capazes de avaliar o impacto dos efeitos 

benéficos ou prejudiciais daquilo que nós, agentes morais, lhes fazemos ao longo das suas 

vidas, estariam inclusos nesta definição e no universo da consideração ética não somente 

todos os demais seres humanos, mas também boa parte dos animais não humanos, pois estes 

demonstram possuir as capacidades supracitadas de forma muito similar à nossa, 

compartilhando não apenas semelhanças anatômicas e neurobiológicas, mas também 

psicológico-comportamentais. Assim, TODOS os sujeitos-de-uma-vida seriam portadores de 

direitos morais básicos, a saber: direito inalienável à vida, à integridade física e à liberdade. 

                                                           
16 Diz-se de organismos vivos que não apenas apresentam  reações orgânicas ou físico-químicas aos processos 
que afetam o seu corpo (sensibilidade), mas além dessas reações, possuem um acompanhamento no sentido em 
que essas reações são percebidas como estados mentais positivos ou negativos. É, portanto, um indício de que 
existe um eu que vivencia e experimenta as sensações. É o que diferencia indivíduos vivos de meras coisas 
vivas. (Ver verbete Senciência em:  http://www.sentiens.net/top/PA_GLOSSARIO_top.html). 
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Tais conclusões sugerem medidas éticas extremamente exigentes: o axioma 

básico é que devemos respeitar os animais e reconhecer seus direitos básicos, a despeito de 

sua incapacidade de raciocinar ou de compartilhar nossa linguagem. Ao dizer que devemos 

respeitá-los, Regan não sugere que tratemos os animais da mesma forma que tratamos nossos 

pares, ou que convivamos intimamente com eles, mas tão somente que devemos preservar sua 

integridade e seu espaço, sem interferir de forma violenta como tem ocorrido ao longo dos 

anos com o abuso desnecessário em circos, zoológicos, abatedouros, laboratórios, etc. 

O autor afirma que, por uma questão de justiça igualitária, devemos atribuir aos 

animais os mesmos direitos básicos já citados; sem que isso signifique necessariamente 

compartilhar os mesmos espaços e o mesmo modo de vida 17. Recusar-lhes tais direitos com o 

argumento de que esses animais não pertencem à nossa espécie seria incorrer no preconceito 

discriminatório do especismo (termo criado pelo psicólogo Richard Ryder em 1970 para 

designar o hábito humano de discriminar os indivíduos de outras espécies pelo simples fato de 

pertencerem a outras espécies 18). A fim de demonstrar a ilegitimidade ética do especismo, a 

argumentação proposta por Tom Regan visa retraçar os limites das capacidades consideradas 

moralmente relevantes, como também redefinir o conjunto de indivíduos que partilham tais 

capacidades. 

Consideramos o tema de importante relevância filosófica a partir da constatação 

de que, apesar dos esforços teóricos de filósofos engajados no movimento pelos Direitos 

Animais, temos ainda a predominância de perspectivas éticas antropocêntricas. Além disso, 

precisamos (re)descobrir que o destino dos animais não humanos está intrinsecamente ligado 

ao nosso, dada a nossa extrema necessidade deles, por um lado, e desrespeito dos limites de 
                                                           
17 Em Jaulas Vazias, quando Regan trata das objeções aos Direitos Animais, temos o exemplo da argumentação 
de alguns teóricos que se baseiam numa situação hipotética, p.ex., de filósofos caminhando num deserto e sendo 
atacadas por leões famintos; nesse argumento, os críticos de dos Direitos Animais ironizam dizendo que se 
fôssemos seguir os preceitos de tais direitos, as pessoas não poderiam se defender contra o ataque dos leões, ao 
que Regan responde: “Nós imaginamos os filósofos sendo atacados por leões no Serengeti. Se os leões têm 
direitos (os filósofos argumentam), então eles (os filósofos) não podem fazer nada para se defender, a menos que 
violem os direitos dos leões. (...) Esse argumento pode funcionar como uma sátira, mas não tem qualquer base 
lógica. Nenhum defensor coerente dos direitos humanos acredita que devamos ficar parados diante de todo e 
qualquer ataque às nossas vidas, nossos corpos e nossa liberdade. Ao contrário, todo defensor coerente 
reconhece o direito à autodefesa, ajustado por outras considerações, incluindo a proporcionalidade (ou seja, não 
devemos usar mais força, se menos força já for suficiente). Assim, estaremos agindo perfeitamente de acordo 
com nossos direitos se usarmos a força suficiente para machucar um agressor humano que viole nossos direitos e 
ameace nos causar sério dano físico. Moralmente, a situação não muda se um ser animal, em vez de um ser 
humano, nos atacar. Nenhum defensor coerente dos direitos animais acredita, e nenhum deve acreditar, que os 
filósofos (por exemplo) não devam levantar um dedo para se defender do ataque dos leões”. REGAN, T. Jaulas 
Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Porto Alegre: Lugano, 2006. p. 80-81. 
18 “Especismo significa ofender os outros porque eles são membros de outra espécie. Em 1970, eu inventei a 
palavra em parte para desenhar um paralelo com o racismo e o sexismo. Todas essas formas de discriminação, 
baseadas na aparência física, são irracionais. Elas dissimulam a grande similaridade entre todas as raças, sexos e 
espécies.” (RYDER, 1997 apud GORDILHO, 2008, p. 17) 
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exploração, por outro. Assim, devemos enxergar a ligação entre a sustentabilidade da vida 

humana no nosso planeta e a conservação de recursos, principalmente em coexistência com 

outras espécies. Como afirma Rafaella Chuahy 19 no inicio de seu Manifesto pelos Direitos 

dos Animais: 

 

A causa animal é parte da causa pelos direitos humanos e ao melhorarmos a 
situação dos animais, melhoramos a vida do homem. (...) O crescimento da 
indústria agropecuária em larga escala, o interesse desenfreado das 
transnacionais, o aumento do consumo de carne em países ricos e sua 
produção em países pobres, como também o uso excessivo de água, a fome 
no mundo, a caça e o tráfico ilegal de animais estão interligados e levam a 
um único resultado: o fim dos recursos naturais, do meio ambiente e da 
nossa espécie. (CHUAHY, 2009, p. 9). 

 
Considerando a problemática estabelecida sobre nossa relação e possíveis deveres 

com os animais, e tendo em perspectiva que este é um problema urgente desde que nos 

encontramos em um momento de crise ambiental e moral, pretende-se ao longo deste trabalho 

defender a necessidade de uma ética não antropocêntrica a partir da perspectiva de Tom 

Regan acerca dos Direitos Animais, traçando o lugar dos animais não humanos na moralidade 

a partir do histórico do debate sobre ética animal e da reflexão crítica sobre as teorias 

concorrentes. 

Assim, analisaremos os argumentos de Tom Regan sobre a igualdade moral desde 

seu conceito de sujeito de uma vida, para que possamos trabalhar na linha de defesa da 

relevância moral desses animais e reivindicar deveres para os humanos em relação a eles, 

criticando seu abuso e exploração desnecessários e, dessa forma, contribuirmos para o alcance 

de uma verdadeira “Ética da Vida”. 

No primeiro capítulo abordaremos a proposta de Regan sobre a possibilidade 

(posteriormente colocada por ele como dever) de outorgar direitos morais aos animais não 

humanos, explanando os fundamentos que oferece para justificar tal proposta. Para tanto, 

iremos elucidar a trajetória filosófica e pessoal pela qual passou o autor antes de se tornar um 

dos expoentes defensores dos direitos animais. No capítulo seguinte, ilustraremos os 

argumentos apresentados pelos principais críticos de Regan e/ou perspectivas que concorrem 

diretamente com a sua, bem como as respostas dadas pelo autor. 

                                                           
19Cientista política e criminologista, integrante de vários grupos de defesa animal, como o PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) e o WWF (World Wildlife Found). Autora do livro Manifesto pelos Direitos dos 
Animais, publicado no Brasil pela Editora Record em 2009. 
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O terceiro capítulo diz respeito mais diretamente às implicações da inclusão dos 

animais em nosso campo moral, antes explorando as razões de por que devemos fazê-lo. Para 

tanto, citaremos os resultados de pesquisas científicas e estudos de comportamento animal que 

comprovam/induzem à atribuição de consciência a muitos animais, demonstrando uma vasta 

complexidade comportamental, social e afetiva dos mesmos. Tais estudos ajudam-nos a 

repensar o tratamento que atualmente é destinado a eles, ou seja: se os animais se mostram 

capazes de consciência de si e do mundo, se comprovado que sentem dor, alegria, tristeza, 

etc.; por que nos recusarmos a estabelecer deveres mais diretos em relação a seus direitos? 

Quais os obstáculos e consequências desta proposta?  

Desse modo, nosso objetivo principal não se refere diretamente ao ousado plano 

de uma reformulação ética, ou mesmo a oferecer soluções imediatas e específicas para o 

problema ora apresentado; mas antes esclarecer, problematizar, elucidar, trazer ao debate essa 

questão diante de sua importância e extrema urgência. A relevância social desta pesquisa 

consiste na demonstração da implicação direta entre a autopreservação e a preservação 

ambiental (entendida aqui como o cuidado com toda a Natureza, plantas e animais).  

Intentamos, por fim, demonstrar que na discussão sobre o status moral dos 

animais há uma inter-relação social, psicológica, ambiental, econômica, acadêmica...; posto 

que nossa relação com todo o ambiente em nosso entorno interfere imediatamente na  

qualidade de nossas vidas. Como afirmado por Gallo 20: “Um discurso sobre a condição 

animal – não nos iludamos – refere-se também à condição humana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Gallo, Alain & Fabienne de Gaulejac, “Qu’est-ceque la <<Condition Animale>>?”,in Cyrulnik, Boris (org.), 
Si les Lions Pouvaient Parler. Esssais sur La Condition Animale, Paris, Gallimard, 1998, 315. Apud ARAÚJO, 
Fernando. A hora dos direitos dos animais. Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p.5. 
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2 TOM REGAN E OS “SUJEITOS DE UMA VIDA” 

 

Não queremos porcos dormindo nas nossas camas nem elefantes guiando nossos carros. (...) 
O que nós queremos é mais simples: só queremos que as pessoas parem de fazer coisas 

terríveis com eles. 
(Tom Regan) 

 

Eu também quero a volta à natureza. Mas essa volta não significa ir para trás, e sim para a 
frente. 

(Nietzsche) 
 

2.1 Tom Regan, quem é e o que propõe: a trajetória de um Relutante 
 
 

Nesta sessão abordaremos a origem e aplicação dos estudos do filósofo Tom 

Regan na chamada ética animal, pretendendo fazer uma breve contextualização histórica de 

como o próprio autor define sua trajetória: a de um relutante, um dos termos usados por 

Regan para designar os três tipos de defensores dos animais, a saber: vincianos, damascenos 

e, por fim, os relutantes, aqueles que não se convencem que a vida de um animal é importante 

em si mesma sem antes testar logica e racionalmente tal possibilidade. Para isso, utilizamos 

sua obra Jaulas Vazias: Encarando o Desafio dos Direitos Animais 21 (2006), por apresentar 

detalhadamente como, a partir do seu questionamento do que seriam direitos humanos, o autor 

chegou à questão dos direitos animais, e a partir disso criou seu conceito de sujeito de uma 

vida.  

Tom Regan (Pittsburgh, 1938) é professor emérito de Filosofia da Universidade 

da Carolina do Norte 22, onde ele lecionou desde 1967 até a sua aposentadoria, em 2001. 

Graduou-se no Thiel College (EUA), fez mestrado e doutorado na Universidade da Virgínia 

(EUA). Publicou diversos livros, sendo o mais importante e considerado o mais completo 

tratado filosófico sobre direitos animais o The Case for Animal Rights (University of 

California Press, 1983), obra na qual Regan evidencia que mamíferos com pelo menos um 

ano de idade são certamente sencientes, e possuem interesses que os tornam pacientes morais. 

Regan explica como se tornou um DDA (defensor dos animais), em sua obra 

Jaulas Vazias: Encarando o Desafio dos Direitos Animais, seu único livro publicado no 

Brasil até agora. Logo no início da obra em questão, ele afirma: 
                                                           
21 Título original: Empty Cages, publicado em 2004 pela Rowman & Littlefield e traduzido no Brasil 
pela Lugano Editora. 
22 Atualmente esta universidade mantém o Arquivo Tom Regan de Direitos Animais - uma biblioteca com 
centenas de livros e artigos sobre direitos animais, legislação e bem estar animal; muitos dos quais doados pelo 
próprio Regan. 

http://www.luganoeditora.com.br/
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Uma das razões pelas quais me tornei um DDA é que estudei Filosofia. 
Meus professores me ensinaram a valorizar, nas outras pessoas, o 
pensamento equilibrado, lógico, claro e rigoroso. Também me desafiaram (e 
como!) a elevar meu próprio pensamento a esse padrão superior. (...) Sei que 
existe um estereótipo dos defensores dos direitos animais que nos pinta 
como desequilibrados emocionais abraçando coelhinhos e incapazes de 
identificar um argumento lógico, se nos depararmos com um. (...) Há uma 
filosofia lógica e rigorosa que sustenta aquilo em que os ativistas acreditam, 
e que trata com respeito as pessoas com as quais discordamos. (Regan, 2006, 
p. 3-4).   

 

O autor argumenta também que jamais teria se tornado um defensor dos animais 

se antes não tivesse se tornado um defensor dos direitos humanos – contrapondo-se ao “mito” 

de que defensores de animais são misantrópicos – especialmente aqueles sem poder ou 

entendimento para cobrar seus direitos, como as pessoas muito jovens e/ou muito velhas. E 

diz ainda que só pode haver sucesso para os planos dos ativistas se houver a cooperação 

mútua entre pessoas, sejam elas defensoras dos Direitos Animais ou não: “na luta pelos 

direitos animais, todos os humanos são potenciais aliados cuja dignidade e direitos os DDAs 

afirmam sem reservas”, ressalta Regan (2006, p. 4). 

Quando Tom Regan começou a lecionar Filosofia, os Estados Unidos estavam 

combatendo no Vietnã contra o comunismo e seus “riscos”. Ele e a esposa Nancy eram contra 

a guerra, e por isso juntaram-se a algumas outras pessoas para organizar um grupo de base 

estadual chamado “Carolinianos do Norte contra a Guerra”, contra o envolvimento americano. 

Regan, acreditando que a filosofia podia lhe dar bases para argumentar sobre o direito dos 

jovens de seu país a se recusar a servir no Vietnã, começou seus estudos sobre a guerra e os 

direitos humanos, foi então que entrou em contato com a leitura de Gandhi, autor que o faria 

não apenas um defensor dos direitos humanos, mas também dos animais. Segundo Regan, 

Gandhi lhe fazia vários desafios, tanto em relação ao pacifismo quanto em hábitos de vida: 

 

Lendo Gandhi eu aprendi como algumas pessoas na Índia consideram comer 
uma vaca algo terrivelmente repulsivo. Eu descobri que sentia o mesmo em 
relação a gatos e cães: eu jamais poderia comê-los. Será que vacas são tão 
diferentes de gatos e cães que existem dois padrões morais, um que se aplica 
a vacas, e outro que se aplica a gatos e cães? E porcos, serão tão diferentes? 
Será que algum dos animais que eu comia era tão diferente? Estas eram 
perguntas que nunca me deixavam. Antes que estivesse pronto para aceitá-
las, eu já sabia minhas respostas. (Regan, 2006, p. 37-38). 
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Foi então que, movido pelo questionamento sobre o tratamento que o próprio 

dispensava aos animais e pesquisando sobre a história do vegetarianismo e dos Direitos 

Animais, Regan se tornou um defensor desses direitos; o autor diz que há três tipos de 

defensores: os vincianos, damascenos e, por fim, os relutantes, grupo no qual ele diz se encontrar. 

Obviamente, esta é apenas uma metodologia de abordagem, o próprio Regan reconhece que 

nem todas as pessoas que apoiam a causa animal pertencem a algum desses grupos, “o mundo 

é mais complicado que isso”, diz ele; sendo essas denominações apenas ferramentas 

metodológicas para facilitar a compreensão de certas tendências para que se torne um DDA. 

Os vincianos são aqueles que parecem ter nascido com o que Regan chama de 

consciência animal. Pessoas que ainda crianças demonstram compaixão e compreensão da 

“vida interior” dos animais, tendo-lhes grande empatia. Essa consciência que possuem não é 

algo que lhes foi ensinado, que tentam descobrir, ou uma conclusão à qual elas chegam depois 

de alguma experiência, ela lhes parece inerente. O termo “vinciano” é usado pelo autor em 

uma referência ao pintor renascentista italiano Leonardo da Vinci (1452 – 1519), de quem há 

relatos sobre a forte defesa aos animais. De acordo com o historiador Edward McCurdy 23: “a 

mera ideia de permitir o sofrimento desnecessário e, mais ainda, de matar, era abominável 

para ele”.  

Diz-se que da Vinci adotou por razões éticas uma dieta vegetariana ainda na 

infância; a ele é atribuída a seguinte frase: “Rei dos Animais – é como o humano descreve a si 

mesmo - eu te chamaria Rei das Bestas, sendo tu a maior de todas - porque as ajudas só para 

que elas te deem seus filhos, para o bem da tua goela, a qual transformaste num túmulo para 

todos os animais” 24. Além da abstinência da carne animal, Leonardo da Vinci também não 

suportava ver pássaros em cativeiro, conta-se, p. ex., que ele comprava pássaros para, então, 

libertá-los. 

De acordo com Regan, não parecem existir muitos defensores dos animais que 

sejam vincianos; a maioria das pessoas não demonstra desde cedo essa empatia, esse desejo 

imediato de proteger de Leonardo da Vinci; para ele, nossa compreensão sobre os animais é 

herdada, nós costumamos internalizar sem críticas o paradigma cultural, e na cultura ocidental 

como um todo há a crença de que os outros animais são seres que existem sem nenhum outro 

propósito que não seja satisfazer-nos. Às vezes é necessário um choque de realidade, uma 

                                                           
23 Cf. Regan, 2006. P. 27. 
24David Hurwitz, in“Leonardo da Vinci’s Ethical Vegetarianism”. apud Regan, 2006. P.27. 
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experiência que desperte uma empatia especial – e nem sempre essa experiência é agradável – 

para que as pessoas se tornem defensoras dos Direitos Animais; quando o processo ocorre 

dessa maneira, diz-se dessas pessoas que são “damascenos”. 

A outra referência feita por Tom Regan para sua denominação dos DDAs é a 

história bíblica de Saulo na estrada para Damasco: 

 

Saulo (...) tinha sido chamado a Damasco para ajudar a acabar com tudo que 
se andava falando de bom sobre um homem chamado Jesus, contra quem 
Saulo e seus amigos sentiam grande animosidade. Quando Saulo estava 
caminhando pela estrada para Damasco – assim conta a história – Jesus 
apareceu, num milagre, e conversou diretamente com ele. Isso bastou para 
mudar a vida de Saulo para sempre. Saulo, o detrator, tornou-se Paulo, o 
apóstolo, autor de livros do Novo Testamento como os Romanos e o 
Primeiro e Segundo Coríntios. (Regan, 2006, p. 30). 

 

Para Regan, os damascenos participam da consciência animal num processo 

similar ao de Saulo. Passam por uma experiência modificadora que os faz não mais aceitar o 

paradigma cultural. O autor dá o exemplo de um ativista alemão que lhe contou como um dia, 

durante a Segunda Guerra Mundial, ao sair de um abrigo antibombas viu uma égua correr, em 

chamas, resultado da combustão da gasolina que cobria seu corpo. Dizia o rapaz que quando 

ela passou por ele, encarou-o com olhos acusadores, cheios de terror, como se lhe perguntasse 

o que havia feito para merecer aquilo.  

Daquele momento em diante, o homem abriu sua mente e coração, e se tornou 

capaz de empatia e compaixão por todos os animais. Já que os animais não tinham voz, ele 

falaria por eles, fazendo às outras pessoas as mesmas perguntas que a égua tinha lhe feito: 

“o que é que os animais fizeram para merecer o tratamento que recebem? Por que você não 

os está ajudando?” (REGAN, 2006, p. 30). Outra moça conta em depoimento sobre um 

carneiro que criava quando criança e, um dia, os pais decidiram matá-lo para o jantar sem que 

ela soubesse; depois disso ela nunca mais comeu carne. E é assim, a partir de acontecimentos 

transformadores, “damascênicos”, que muitas pessoas tornam-se DDAs. 

Quanto ao tipo Relutante de defensor, trata-se de gente que passa por um longo 

processo de compreensão até a aceitação de que os animais merecem direitos e, uma vez que 

os mesmos não podem reivindicá-los, ser um porta-voz desses direitos. Os relutantes fazem 

perguntas e, achando respostas, fazem outras; assim consequentemente até conseguirem tomar 
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uma decisão. Buscam provas racionais, demonstrações lógicas, pensam ao máximo antes de 

permitir-se tomar partido em favor dos animais. Assim foi com Tom Regan. 

O autor confessa que durante quase metade de sua vida tinha apenas uma vaga 

ideia da consciência animal, seu contato com bichos se restringia aos cães e gatos domésticos 

com os quais conviveu quando criança e ao cachorro que viveu por 13 anos com sua família; 

ele afirma que gostava de animais de companhia, e nada mais que isso. Gostava de pescar, 

invejava os rapazes mais velhos que caçavam; dissecou animais no ensino médio e na 

faculdade sem nenhum problema de consciência e, além disso, trabalhou como açougueiro 

durante os anos de faculdade, cortando, fatiando, picando, moendo, retalhando... “a carne fria 

deles se conformava à minha fria determinação. Naquele tempo, eu não considerava meu 

trabalho sanguinário”, diz ele. Sua família, assim como muitas outras famílias americanas, 

seguia totalmente e sem nenhum questionamento o que ele chama paradigma cultural; coisas 

como ir ao Mc Donalds, Burguer King, circos e zoológicos faziam parte de sua diversão 

cotidiana. 

A sua experiência durante a guerra do Vietnã o tornou um relutante, foi quando 

deu seus primeiros passos a caminho de uma conscientização a respeito dos direitos, 

inicialmente humanos, para então chegar aos animais. Sua leitura de Gandhi o motivou a ir 

cada vez mais longe em busca por essa explicação a respeito dos direitos morais; o que são e 

por que são importantes, pois segundo ele não há uma noção clara no nosso imaginário do que 

sejam direitos humanos; apenas sabemos que existem.“Quanto mais aprendia o que outros 

filósofos ensinavam, mais confuso eu ficava. Em vez de perguntar: ‘o que são direitos 

humanos e por que são importantes?’ fui até o ‘grosso’ dos piores cenários imagináveis para 

achar o que estava procurando”; com isso, o autor pensa nos períodos em que pessoas 

fizeram coisas horríveis às outras, dos programas genocidas contra os americanos nativos, 

escravidão dos afro-americanos, às mais diversas violações dos direitos humanos. A partir 

dessa longa pesquisa, Regan chega a uma caracterização do que seja proteção moral: é como 

um sinal de “entrada proibida”: 

 

Possuir direitos morais é ter um tipo de proteção que poderíamos imaginar 
como um sinal invisível dizendo: “Entrada proibida”. O que esse sinal 
proíbe? Duas coisas. Primeira: os outros não são moralmente livres para nos 
causar mal; dizer isto é dizer que os outros não são livres para tirar nossas 
vidas ou ferir nossos corpos como bem quiserem. Segunda: os outros não são 
moralmente livres para interferir na nossa livre escolha; dizer isto é dizer que 
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os outros não são livres para limitar nossa livre escolha como bem quiserem. 
Em ambos os casos, o sinal de “Entrada proibida” visa proteger nossos bens 
mais importantes (nossas vidas, nossos corpos, nossa liberdade), limitando 
moralmente a liberdade dos outros. (Regan, 2006, p. 47). 
 

  
Direitos morais possuem a prerrogativa da igualdade, ou seja, devem ser os 

mesmos para todos que os têm, ainda que sejam diferentes entre si em muitos aspectos. Tal 

argumento serve para justificar que não se pode negar direitos a nenhum ser humano por 

razões arbitrárias de preconceito (em relação à cor, sexo, orientação sexual, crença religiosa, 

lugar de nascimento etc...), ou moralmente irrelevantes. Direitos morais pressupõem 

liberdade; quando proclamada, a liberdade não está à mercê da generosidade, ou bondade de 

alguém para que se possa respeitá-la, é uma exigência de tratamento justo, uma questão de 

receber aquilo que nos é devido. 

Em síntese: todos os humanos possuem direitos morais invioláveis, são 

merecedores de respeito e não devem ser utilizados como meio para um fim. Mas o que torna 

a nós, seres humanos de todo o planeta, independentemente das diferenças que existem entre 

nós, detentores de direitos morais?  Regan irá dizer que possuímos tais direitos porque somos 

todos sujeitos de uma vida; mas o que isto representa? E, ainda, somos os únicos “sujeitos de 

uma vida” em toda a Natureza?   

A estas perguntas o autor responde analisando justificativas comuns dadas pela 

tradição e pelo senso comum para explicar nossa posse incontestável de direitos, e mostra 

como tais argumentos podem ser falaciosos, e é a partir dessas justificativas falhas que ele 

elabora sua teoria sobre o porquê de possuirmos direitos, e uma vez aceitando tal teoria, 

teremos que admitir que não somos os únicos a merecê-los. 

 

2.2 Uma releitura da deontologia kantiana: sobre o que é ser sujeito de uma vida 
 

No presente tópico será explicitado o que Regan denomina sujeito de uma vida, 

seu significado, as condições necessárias para atender a esse conceito e quais as suas 

consequências éticas. O autor desenvolve tal conceito a partir da noção de direitos morais 

como igualitários e implicados em liberdade e, fundamentado em uma releitura da ética 

deontológica de Kant, ele pretende ampliar a noção de dever estabelecida em tal teoria com o 

objetivo de incluir os animais não humanos na esfera de preocupação moral, a fim de atribuir-

lhes direitos.  
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Ao se perguntar quais seres devem ser portadores de direitos e a fim de que essa 

exigência teórica seja atendida, Regan sugere que o critério mais importante para o 

merecimento da nossa consideração ética consiste na condição psicofísica de sujeito de uma 

vida; expressão que ele utiliza para designar todo o indivíduo que é capaz de sentir prazer, 

dor, emoções complexas, de crer e formular desejos, agir intencionalmente segundo as suas 

preferências, de manter uma identidade psicofísica ao longo do tempo, de conceber o futuro 

(incluindo o seu próprio), e de vivenciar bem-estar.  

Quando lança a pergunta sobre quais atributos são necessários a um ser humano 

para que este possua valor moral e, portanto, direitos, ele entende por direitos morais a 

exigência de proteção contra a violação da vida, da integridade física e da liberdade. O autor 

traça então uma lista de características que nós possuímos para definir se são suficientes para 

que detenhamos esses direitos, e por quê; o fato de sermos pessoas, ou simplesmente por 

sermos humanos, autoconscientes, usarmos a fala ou vivermos em uma comunidade moral se 

mostra insatisfatório para responder à questão. 

Por exemplo, humanos que estão prestes a nascer e crianças nos primeiros anos de 

vida ainda não podem ser considerados pessoas e, no entanto, logicamente possuem direitos. 

Assim, bilhões de humanos que não são pessoas seriam excluídos se considerássemos que 

humanos possuem direitos por que são pessoas. A autoconsciência (reconhecimento da 

própria mortalidade) também não justifica a detenção de direitos, pois estudiosos da 

psicologia demonstraram que crianças não se conscientizam de sua própria mortalidade antes 

dos oito anos de idade, e ainda assim reconhecemos seu valor moral. Quanto ao uso da fala, 

também podemos dar o exemplo de bebês, ou deficientes e humanos incapacitados da fala e 

mostrar que ainda que a capacidade da linguagem seja considerada relevante para a atribuição 

de direitos, tal constatação carece de maior fundamento para explicar o fato de que os 

humanos que não a possuem têm os mesmos direitos.  

Dizer que os seres humanos possuem direitos por fazerem parte de uma 

comunidade moral – em que a ideia de direitos morais é invocada e compreendida –, 

independentemente das capacidades do indivíduo; ou seja, que todos os seres humanos 

possuem direitos, a despeito de suas capacidades para a autoconsciência ou linguagem, por 

fazerem parte de uma comunidade moral, é ainda insuficiente para Regan sob o argumento de 

que o fato de uma ideia ser invocada e compreendida em uma comunidade não oferece 

explicação alguma para a veracidade dessa ideia (o autor utiliza o exemplo da bruxa, que é 

uma ideia/conceito compreendida entre todos os seres humanos e, ainda assim, não podemos 
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dizer que existem bruxas porque a ideia de bruxa é invocada e compreendida pela 

comunidade humana). 

Diante das fragilidades encontradas nas justificativas supramencionadas, 

principalmente porque na maioria dos casos alguns humanos como bebês, portadores de 

deficiência ou pessoas incapacitadas em geral ficariam de fora dos critérios para possuir 

direitos e ainda assim nós lhes atribuímos, o filósofo afirma então ser necessário eliminar 

capacidades sofisticadas como a linguagem ou a capacidade de raciocinar de nossa 

consideração ética, visto que há muitos humanos que não dispõem de tais capacidades, porém 

merecem e recebem consideração.  

Uma vez assumindo que o importante para a imputação de valor moral não são 

tais características, devemos definir o que é preciso para a atribuição de direitos. Regan 

oferece uma alternativa para definir o pertencimento de valor moral, ele afirma que possuímos 

direitos morais não pela biologia humana, por nossa alma ou por nossa responsabilidade 

moral; temos direitos porque, a despeito de nossas diferenças, existem aspectos que tornam 

iguais todos os seres humanos com direitos, e não é o fato de pertencermos à mesma espécie e 

sim por sermos todos sujeitos de uma vida, um conceito segundo o qual todos os seres 

humanos são moralmente iguais, não importando se são geniais ou incapacitados, brancos ou 

negros, com habilidades esportivas, ou deficientes; nenhum sendo colocado como superior ao 

outro, nem devendo servir aos interesses do outro. Como afirma em Jaulas Vazias: 

 

Não apenas estamos todos no mundo, como também todos somos 
conscientes do mundo e, ainda, conscientes do que acontece conosco. Além 
do mais, o que nos acontece – seja aos nossos corpos, à nossa liberdade ou às 
nossas vidas – importa para nós, pois faz diferença quanto à qualidade e 
duração das nossas vidas, conforme experimentadas por nós, quer os outros 
se importem com isso, quer não. Quaisquer que sejam nossas diferenças, 
essas são nossas semelhanças fundamentais. Não existe uma palavra de uso 
comum que dê nome a essa família de semelhanças. “Ser humano” não serve 
(um ser humano morto é um ser humano, mas não tem consciência do 
mundo, por exemplo). “Pessoa” não serve (crianças nos primeiros anos de 
vida são conscientes do que lhes acontece, mas não são pessoas). Ainda 
assim, essas semelhanças são suficientemente importantes para autorizarem 
uma designação verbal própria. Eu uso a expressão “sujeito-de-uma-vida”. 
(REGAN, 2006, p. 60-61). 
 

Regan afirma que sua alternativa se apresenta como a melhor porque, segundo ele, 

ela logra êxito onde as outras posições falham em explicar nossa semelhança/igualdade moral. 

A partir da definição de sujeito de uma vida, que confere direitos aos seres humanos, o autor 
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chega à questão dos direitos animais que de acordo com ele também podem notadamente ser 

considerados sujeitos de uma vida, já que possuem as características necessárias para tanto, 

diz Regan em The Case for Animal Rights: 

 

Como nós, eles possuem uma pluralidade de capacidades sensorial, 
cognitiva, conativa e volitiva. Eles enxergam e ouvem, acreditam e desejam, 
lembram e preveem, planejam e pretendem. Mais do que isso, o que 
acontece com eles, lhes importa. Prazer e dor físicas – isso eles 
compartilham conosco. Além de medo e contentamento, raiva e solidão, 
frustração e satisfação, astúcia e imprudência. Estes e uma série de outros 
estados psicológicos e disposições coletivamente ajudam a definir o estado 
mental e relativo bem-estar daqueles (na minha terminologia) sujeitos-de-
uma-vida que conhecemos melhor como guaxinins e coelhos, castores e 
bisões, esquilos e os chimpanzés, você e eu. (REGAN, 2004, p. 16)   

 

Portanto, podemos incluir no conjunto dos que são sujeitos das suas vidas tanto as 

crianças e os deficientes mentais, que Regan chama de “humanos não-paradigmáticos”, com 

isto referindo-se àqueles que não possuem o que é paradigmático no ser humano, como a 

racionalidade, por exemplo; e não apenas eles, mas também os animais não humanos que se 

mostram capazes de avaliar o impacto dos efeitos benéficos ou prejudiciais daquilo que lhes é 

causado ao longo das suas vidas. 

Para com esses sujeitos de uma vida, nós, agentes morais, devemos consideração 

moral traduzida principalmente na noção de respeito: à vida, integridade física, liberdade... 

Não devemos trata-los como coisas ou meios para alcançar algum benefício, mas como fins 

em si mesmos, esta é a principal “aquisição teórica” que Regan faz da deontologia kantiana. 

A distinção fundamental entre a deontologia kantiana e a teoria que Regan propõe 

tem por base o seguinte: na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (2007), Kant 

argumenta que a moralidade funda-se em leis universais de conduta; essas leis são resultado 

de formulação racional (transcendental ou não-empírica) que devem, por sua vez, ser 

respeitadas por cada indivíduo na exata medida em que se queira que todos os outros as 

respeitem igualmente. Com isso, Kant propõe não haver sentido na admissão de qualquer 

privilégio ao se tratar de obrigações ou deveres morais, pois trata-se de basear a ação moral na 

autonomia ou liberdade e na autolegislação da vontade, ou seja, na autolimitação com o 

intuito de respeitar não só a própria integridade, mas também a do outro enquanto fim em si 

mesmo. Se não consideramos desejável ser tratados enquanto meros meios à satisfação de 
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interesses de terceiros em prejuízo dos nossos, devemos universalizar tal ressalva; ademais, 

devemos tratar igualmente os outros, não enquanto meios facilmente reduzíveis ao fim 

almejado em cada caso, mas sim enquanto fins em si mesmos (2007); dito em outros termos: 

enquanto seres dotados de um valor absoluto que extravasa qualquer valor puramente 

instrumental, nas palavras do filósofo: 

 

Ora digo eu: — O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe 
como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou 
daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções, tanto nas que se 
dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem // a outros seres racionais, ele 
tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim (KANT, 2007, 
p.68). 

 

Regan está de acordo com essa distinção axiológica fundamental à deontologia de 

Kant. A sua teoria, assim como a do filósofo alemão, estabelece a existência de indivíduos 

portadores de um determinado tipo de estatuto ou dignidade (o qual Regan denomina valor 

inerente 25) cuja relevância moral é irredutível a qualquer tipo de valor instrumental. Assim, 

Regan adota essa distinção de modo a poder responder coerentemente a possíveis casos de 

injustiça no tratamento ou consideração dos problemas concernentes a esses indivíduos. Sua 

filosofia, a exemplo da kantiana (2007, p. 32), ocupa-se essencialmente com princípios e 

normas; o ponto de divergência central entre os autores, no entanto, torna-se evidente quando 

Regan argumenta a respeito de qual (ou quais) princípio(s) deve(m) fundamentar a 

moralidade; bem como qual seria, de fato, a sua origem. 

Kant, por um lado, busca fundar a moralidade na racionalidade e liberdade 

humanas (KANT, 2007, p. 99), considerando para tanto que a origem da moralidade se 

encontra justamente na liberdade ou autonomia e autolegislação da vontade (KANT, 2007, p. 

78). Dessa forma, sua filosofia moral é construída sobre os alicerces fornecidos pelo 

pressuposto de que o ser humano é livre e racional (KANT, 2007, p. 44). Toda e qualquer 

moralidade, segundo o filósofo alemão, para ser objetivamente válida, deve partir dos 

princípios mencionados. Isso porque a seu ver o dever é o princípio supremo da moralidade 

(KANT, 2007, p. 41) e, nesse sentido, a busca de sua filosofia moral se restringe à tentativa de 

justificar universal e objetivamente o dever (KANT, 2007, p. 50). Regan, por outro lado, 

observa justamente que com esses pressupostos a deontologia kantiana não só negligencia os 

                                                           
25 Cf. REGAN, The Case for Animal Rights (1983), p. 181-185. 
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animais não humanos passíveis de ser considerados moralmente pelos humanos (segundo 

defendemos), mas uma parcela significativa de seres humanos. 

Nesse sentido, Regan postula um valor inerente que independe da mera utilidade 

instrumental do indivíduo, bem como de seu mérito ou excelência física, moral, cognitiva; ou 

do seu estado de felicidade ou prazer; da satisfação de seus desejos, planos, aspirações e 

esperanças em relação ao presente e/ou ao futuro. Qualquer teoria ética que reconheça tais 

valores como critérios de consideração moral ratifica alguma forma de injustiça, ou seja, de 

tratamento não igualitário (parcial e arbitrário) de alguns indivíduos. 

Regan faz, portanto, uma revisão e ampliação da deontologia kantiana, ao extrair 

desta a noção de dever moral e a tese de que os seres moralmente relevantes existem enquanto 

fins em si mesmos. Esse percurso teórico o leva a criticar e buscar superar a limitação de uma 

ideia central à deontologia kantiana: a ideia antropocêntrica de que apenas os seres humanos 

existem enquanto tais, ou, na terminologia reganiana: possuem valor inerente. Com a 

apropriação/criação desse novo conceito axiológico, Regan dá continuidade a uma importante 

reivindicação moral assumida pelos utilitaristas: a expansão da classe dos seres moralmente 

relevantes à classe dos seres que podem ser afetados pelas ações morais de outros.  

Isso se dá, a princípio, por meio da constatação de que nem todo sujeito moral –

considerado enquanto tal em cada caso – é capaz de agir moralmente e ser responsável por 

suas ações (os bebês e as pessoas com deficiência mental são exemplos importantes disso). 

Assim, Regan distingue em sua teoria os agentes e os pacientes morais 26. Agentes sendo 

todos os indivíduos capazes de compreender as regras morais e comportar-se de acordo com 

elas ou ao menos saber quando suas ações não estão conformes a tais regras e, dessa forma, 

ser conscientes de sua responsabilidade moral implicada em cada ação; e os pacientes, por sua 

vez, são todos aqueles incapazes de compreender, legislar-se e determinar-se conforme aos 

princípios morais, entretanto, são seres que sofrem a ação moral e que devem ter seus 

interesses levados em conta pelos agentes morais quando estes assumem uma determinada 

conduta. Pacientes morais podem, portanto, ser tanto humanos quanto não humanos e tanto 

agentes morais quanto pacientes morais devem ter seus interesses considerados na avaliação 

da ação moral porque são sujeitos morais. 

                                                           
26 REGAN, 1983, p. 151-156. 
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De acordo com Regan, a distinção supramencionada é a única forma de superar as 

lacunas deixadas pela deontologia kantiana em relação ao problema ora abordado. Pelo termo 

pacientes morais, o autor designa os indivíduos que, apesar de se revelarem incapazes de 

formular ou de adotar princípios morais e de agir em conformidade com tais princípios, 

possuem a capacidade para vivenciar o efeito benéfico ou prejudicial dos atos morais de 

outros, incluindo assim, determinados humanos que não correspondem ao paradigma de 

agente moral, bem como animais não humanos. 

Contrapondo-se a Kant, Regan reconhece que o fato de possuírem a capacidade de 

sofrer ou sentir as consequências das ações morais de terceiros faz com que também os 

pacientes morais detenham em si mesmos um valor que obriga os agentes morais a respeitá-

los diretamente. Pelas razões já discutidas, esse valor terá que corresponder ao conceito de 

valor inerente – se não corresponder, todas as situações de desigualdade seriam permitidas 

não apenas aos animais não humanos, mas inclusive em desfavor dos humanos que não são 

agentes morais. 

 

2.3 Como podem os animais ser sujeitos de uma vida? 
 

Pretendemos abordar neste tópico a argumentação de Regan sobre as capacidades 

presentes nos animais não humanos que conferem a eles o título de sujeitos de uma vida; para 

tanto, abordaremos sua obra The Case for Animal Rights, na qual o autor explana as 

capacidades psicofísicas dos mamíferos que levaram-no a crer que estes possuem sofisticação 

mental suficiente para atribuir-lhes consciência. Parte-se, portanto, da ideia de que animais 

possuem consciência para que sejam considerados sujeitos de uma vida. Também 

recorreremos à obra do biólogo Marc Bekoff 27 intitulada A vida emocional dos animais 

(2010) para corroborar a arguição de Regan – uma vez que traz inúmeros exemplos da 

complexidade emocional de diversos animais não humanos.  

                                                           
27 Marc Bekoff é um dos maiores especialistas da emotividade no mundo animal. É professor de Biologia na 
Universidade de Colorado e co-fundador, com Jane Goodall, da Ethologists for the Ethical Treatment of 
Animals. Ganhou vários prêmios pela sua investigação científica, incluindo o Guggenheim Fellowship. Escritor 
prolífico, com mais de 200 artigos publicados, é autor de vários livros, nomeadamente a Encyclopedia of Animal 
Rights and Animal Welfare, The Ten Trusts (com Jane Goodall) e The Encyclopedia of Animal Behavior. 
FONTE: http://www.literati.net/authors/marc-bekoff/ Acesso em 02/10/2013. 
 

http://www.literati.net/authors/marc-bekoff/
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Em The Case for Animal Rights, Regan afirma que animais possuem um valor 

inerente 28, e que são sujeitos de uma vida, ou seja: conscientes do mundo, capazes de 

emoções complexas e assim por diante. Mas para demonstrar que eles realmente são 

conscientes do mundo e de si mesmos, o autor recorre aos argumentos científicos e à teoria da 

evolução darwiniana; é pensando no racionalismo cartesiano que ele elabora cinco 

argumentos para contrapor ao mecanicismo e afirmar que mamíferos possuem uma 

consciência e devem ser considerados sujeitos de suas vidas. 

Importa-nos destacar aqui o quinto argumento de Regan (chamado por ele de 

“Argumento Cumulativo”) contra Descartes de seu conjunto de críticas ao mecanicismo, que 

tem como suporte a teoria da evolução de Darwin e afirma que os animais filogeneticamente 

mais próximos de nós demonstram comportamentos complexos porque possuem capacidades 

mentais que diferem das nossas apenas em grau, mas não em gênero. Tal inferência deve-se à 

constatação de que temos em comum com esses animais antepassados evolutivos 

relativamente recentes, que conferem muitas semelhanças existentes entre nossa constituição 

anatômico-fisiológica, bem como o valor adaptativo da consciência.  

Para Regan, essa faculdade adaptativa da consciência configura-se como um fator 

indispensável para a sobrevivência na escala evolutiva. O autor recorre aos argumentos do 

etólogo cognitivo Donald Griffin para comprovar tal tese. Griffin explica que quanto melhor 

um animal compreender o seu ambiente físico, biológico e social, melhor poderá ajustar o seu 

comportamento para concretizar quaisquer objetivos que sejam importantes para a sua vida, 

incluindo aqueles que contribuem para a sua adaptação evolutiva. Esta explicação aplica-se 

tanto aos animais humanos quanto aos não humanos. 

Estes são os principais aspectos que levam Regan a formular o quinto Argumento 

Cumulativo para justificar a atribuição de consciência a outras espécies: o de que o papel que 

o valor adaptativo da consciência assume na compreensão da evolução das espécies 

estabelece uma forte razão para atribuir essa faculdade a membros de outras espécies animais. 

Apoiado em Griffin, Regan explicita que seria insensato reconhecermos que a consciência 

desempenha um papel central para a sobrevivência da nossa espécie, mas negar essa 

faculdade a qualquer membro de outra; seria mais razoável aceitar que o comportamento 

                                                           
28 Segundo o autor, a ideia de valor inerente baseia-se no princípio ético que torne os indivíduos valiosos em si 
mesmos, e que garanta que eles possam conduzir sua vida de forma autônoma de acordo com suas próprias 
necessidades e preferências, e não pela instrumentalização deles com fins que possam ser prejudiciais. (REGAN, 
2004, p. 237-239). 
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aparentemente consciente dos humanos e dos animais não humanos o é pelo mesmo conjunto 

de razões (referentes à vantagem adaptativa da consciência) do que tentar achar outros 

motivos para assumir que só o comportamento humano pode ser consciente e que todo o 

comportamento não humano aparentemente consciente não o é. 

Outro argumento usado por Regan para refutar a tese de que a nossa espécie é a 

única beneficiária do valor adaptativo da consciência é de que o processo de transformação 

das espécies, segundo o evolucionismo darwiniano, não avança aos saltos, mas a partir da 

soma de pequenos passos graduais. Ou seja, os elos de transição entre espécies não podem 

abranger diferenças qualitativas tão gritantes. Assim, devemos reconhecer que aquilo que é 

mentalmente mais complexo evolui a partir daquilo que é mentalmente menos complexo. Ao 

que tudo indica, boa parte da complexidade da consciência humana foi herdada dos nossos 

antepassados, o que significa que em maior ou menor grau esta faculdade é partilhada, ainda 

que nos indivíduos mais próximos a nós na escala evolutiva não se assuma a mesma 

sofisticação. Como afirma SILVA 29: 

 

Com efeito, se tentarmos justificar o monopólio humano da consciência em 
termos evolutivos, teremos de aceitar que um tal monopólio só seria possível 
se circunstâncias excepcionais, sem igual na evolução das outras espécies, 
tivessem ocorrido no decurso da relativamente curta caminhada evolutiva 
iniciada há 5 ou 6 milhões de anos pelos nossos antepassados, quando a 
nossa linhagem filogenética se separou da dos nossos parentes evolutivos 
mais chegados (os chimpanzés e os bonobos). Porém, como explica 
Regan, qualquer tentativa para fazer encaixar essas circunstâncias 
excepcionais (fossem elas quais fossem) na compreensão do nosso 
percurso evolutivo acabaria por colidir com aquela noção central da 
teoria da evolução – a de que «a natureza não dá saltos». (SILVA, 
2009. p.34) 

 

Logo, admitir que uma faculdade sofisticada como a consciência humana 

apareceu e continuou nas poucas etapas evolutivas posteriores ao nosso último antepassado 

comum com outras espécies seria reconhecer que a transformação evolutiva das espécies dá 

saltos bem largos, e que a teoria da evolução está errada. Mas até agora todos os dados 

experimentais continuam comprovando o oposto: que a seleção natural favorece os 

organismos que melhor se adaptam ao seu ambiente, e que o processo de adaptação faz-se 

                                                           
29 SILVA, Manuel Barradas da. Deontologia e Egoísmo: Uma Perspectiva Sobre a Ética Animal de Tom Regan. 
Tese (Doutorado), Universidade de Lisboa, 2009. 
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através da soma cumulativa de estágios não muito diferentes uns dos outros, a partir de 

elementos já disponíveis, tal qual afirmado por Darwin. 

A teoria evolutiva de Darwin fornece subsídios a Regan quando defende que as 

nossas capacidades mentais evoluíram a partir de uma longa sequência cumulativa de estágios 

evolutivos menos complexos, ou seja, evoluíram a partir das capacidades mentais menos 

complexas legadas por antepassados muito anteriores ao processo de hominização. E já que 

várias espécies não humanas atuais também descendem desses mesmos antepassados, supõe-

se que essas capacidades menos complexas levaram a diferentes rumos evolutivos e, 

principalmente, não pertence exclusivamente aos humanos. 

Portanto, visto que a nossa consciência se relaciona diretamente com a nossa 

anatomia e fisiologia e que nossos parentes evolutivos mais próximos possuem anatomias e 

fisiologias semelhantes, podemos supor, respeitando os princípios da teoria da evolução, que 

os animais que se mostram anatômica e fisiologicamente semelhantes a nós são conscientes. 

Regan conclui desse modo que todos os mamíferos são conscientes. Quanto aos demais 

animais não humanos além dos mamíferos, o autor diz somente que é mais difícil provar sua 

consciência, e somente em 1998, na comunicação Putting People in Their Place 30, menciona 

as características psicológicas das aves, à luz das conclusões de David DeGrazia sobre a 

sofisticação psicológica destas. 

Tendo realizado estudos e testes mais atualmente, o neurologista português 

Antonio Damásio 31 defende que existe uma similaridade entre nossos dispositivos neurais 

específicos com outros animais, fato que, segundo ele, nos leva a inferir semelhanças entre as 

capacidades psicofísicas humanas e as de alguns animais. Tal observação foi depois 

demonstrada e afirmada por outros cientistas na Declaração de Cambridge sobre a 

consciência 32, que abordaremos mais adiante. 

Damásio afirma que as estruturas neuronais em que a consciência se alicerça são 

muito antigas e encontram-se não só em primatas como em animais bem mais simples, como 

alguns pássaros, répteis e polvos. Segundo ele, existe “uma grande probabilidade de que a 

                                                           
30 Transcrita em Defending Animal Rights, 2001, p.85. 
31 António Rosa Damásio (1944) é um médico neurologista e neurocientista português que trabalha nos estudos 
do cérebro e das emoções humanas. É também professor de Neurociência na University of Southern California. 
32 Ver The Cambridge Declarationon Consciousness (2012), documento assinado por vários pesquisadores que 
descobriram consciência em vários animais através de pesquisas. Disponível em 
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf.  
 

http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
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consciência seja um fenômeno que se tenha desenvolvido noutras espécies animais para além 

da humana ao longo dos tempos” 33. Designa então como “consciência nuclear” uma etapa 

evolutiva que teria se desenvolvido a partir de mecanismos neurológicos de nível inferior, 

como a regulação básica da vida, as emoções e os sentimentos; e de “consciência alargada” 

aquela que confere aos indivíduos a formulação de passado pessoal, futuro antecipado e a 

linguagem simbólica, bem como uma forte participação do eu autobiográfico. A primeira 

pode ser encontrada em várias espécies animais; já da segunda não é possível dizer que se 

tenha desenvolvido tão bem em outros animais não humanos quanto em nós, uma vez que 

implica uma grande complexidade em termos de tempo e de conteúdos.  

Essa diferenciação entre consciências “nuclear” e “alargada”, de certa forma, seria 

o que separa os humanos dos animais em termos neurobiológicos, e não propriamente as 

emoções, pois estas podem ser partilhadas por espécies mais simples. “Esses animais têm 

claramente mecanismos desenvolvidos de emoções, mas muito arrumados dentro de um 

quadro eficaz de funcionamento que os faz desencadear automaticamente, sem consciência”, 

diz Damásio 34. 

Quanto aos estudos do comportamento e emoções animais, temos como referência 

o especialista em emotividade animal Marc Bekoff, que as estudou por mais de trinta anos. 

Em seu A Vida Emocional dos Animais: alegria, tristeza e empatia nos animais, o autor 

expõe casos de demonstração de emoções nos mais diversos animais e comenta a evolução 

destas e seu papel na continuidade evolucionária das espécies, bem como apresenta novas 

descobertas científicas sobre estruturas cerebrais fundamentais no processamento de emoções 

que animais humanos e não humanos partilham. No primeiro capítulo de A Vida Emocional 

dos Animais, Bekoff nos apresenta uma história presenciada por ele que alude a uma relação 

de amizade incondicional entre elefantes: 

 

Enquanto estávamos observando um grupo de elefantes selvagens que 
viviam na Reserva Samburu, no norte do Quênia, notamos que um deles, 
Babyl, andava muito devagar. Soubemos que ela mancava e não conseguia 
caminhar com tanta rapidez quanto o resto da manada. No entanto, víamos 
que os elefantes do grupo de Babyl não a deixavam para trás; eles a 
esperavam. Quando perguntei sobre isso ao nosso guia, o especialista em 
elefantes Iain Douglas-Hamiltoon, ele explicou que os elefantes sempre 

                                                           
33 FONTE: http://www.publico.pt/ciencia/noticia/antonio-damasio-diz-que-animais-tambem-tem-consciencia-
44915. Acessado em 25/07/2013. 
34 Ibidem. 

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/antonio-damasio-diz-que-animais-tambem-tem-consciencia-44915
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/antonio-damasio-diz-que-animais-tambem-tem-consciencia-44915
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esperavam por Babyl, e que faziam isso havia muitos anos. Andavam um 
pouco, depois paravam e olhavam em volta para ver onde Babyl estava. 
Dependendo de como ela ia, eles esperavam um pouco mais ou seguiam 
adiante. Iain contou que a matriarca até chegara a alimentá-la numa ocasião. 
Por que os elefantes da manada agiam dessa maneira? Babyl podia fazer 
muito pouco por eles, por isso não parecia haver nenhum motivo ou 
vantagem prática em ajudá-la. A única conclusão lógica que podíamos tirar 
era de que os outros elefantes se preocupavam com ela, e por isso ajustavam 
o seu comportamento para permitir que ela permanecesse com o grupo. 
(BEKOFF, 2010. p.27) 

 

A amizade e empatia perceptíveis neste episódio fazem muita diferença e, 

segundo Bekoff, o ocorrido entre Babyl e seus amigos não é um caso isolado. Entretanto, o 

autor afirma que apesar do acúmulo de provas científicas e da crença popular disseminada, 

alguns membros da comunidade científica ainda continuam céticos e duvidam da existência 

das emoções nos animais. Para Bekoff, no entanto, é importante reconhecer suas emoções 

principalmente para reavaliar o modo como interagimos com eles, uma vez que os seres 

humanos têm um enorme poder para afetar o mundo da maneira que lhes convêm, e isso pode 

ser altamente destrutivo para todas as espécies. Outro episódio narrado pelo autor traz-nos 

material interessante para pensarmos sobre o respeito que os animais podem vir a sentir por 

outros: 

 

Alguns anos atrás, meu amigo Rod e eu estávamos fazendo um passeio de 
bicicleta por Boulder, no Colorado (EUA), quando testemunhamos um 
encontro muito interessante entre cinco pegas. As pegas são corvídeos, uma 
família muito inteligente de aves. Uma pega tinha obviamente se chocado 
contra um carro e estava morta no acostamento da estrada. As outras quatro 
estavam ao redor dela. Uma se aproximou do corpo e bicou gentilmente – 
assim como um elefante esfrega a tromba na carcaça de outro elefante –, 
dando um passo para trás. Depois outra fez a mesma coisa. Em seguida, uma 
delas voou para longe, trouxe no bico uma folha de grama e deixou-a do lado 
do corpinho do pássaro. Outra pega fez o mesmo. Então, todas as quatro 
ficaram vigiando por alguns segundos e, uma a uma, voaram para longe. 
Esses pássaros estavam pensando no que faziam? Estariam mostrando 
respeito pelo amigo? Ou estavam apenas agindo como se se importassem? 
Seriam apenas autônomos do reino animal? Sinto-me à vontade para 
responder a essas perguntas, na ordem em que foram feitas: sim, sim, não, 
não. (BEKOFF, 2010. p.25) 

 

Também a pesquisadora Barbara Smuts, P.h.D. em ciências neuro e 

biocomportamentais pela escola de medicina de Stanford University e professora de 

psicologia e antropologia na Universidade de Michigan, relata em sua contribuição ao 
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trabalho de J.M. Coetzee que deu origem ao livro A Vida dos Animais uma experiência que 

teve quando passou uma semana no ano de 1978 com a famosa zoóloga Dian Fossey e os 

gorilas que pesquisava fazia anos nas montanhas da África. Barbara conta, a respeito da 

demonstração de afeto de um gorila do grupo: 

 

A cerca de trinta metros, topei com uma “creche”, um grupo de mães e bebês 
que haviam se afastado (...). Sentei-me perto delas e fiquei olhando as mães 
comerem e os bebês brincarem durante momentos pacíficos e atemporais. 
Meus olhos cruzaram então com o cálido olhar de uma fêmea adolescente, 
Pandora. Continuei olhando pra ela, em silêncio, projetando minha amizade. 
Inesperadamente, ela se levantou e sentou mais perto. Parou bem na minha 
frente, com o rosto na altura do meu. Sei que ela estava grudada em mim 
porque me lembro claramente que seu hálito quente e doce embaçou meus 
óculos e me cegou. Não senti medo e continuei concentrada na enorme 
afeição e respeito que sentia por ela. Ela deve ter sentido minha atitude, 
porque no momento seguinte senti seus braços de macaca, incrivelmente 
compridos, se enrolarem em torno de mim, e durante segundos preciosos ela 
me abraçou. Então me soltou, me olhou nos olhos mais uma vez e voltou a 
mascar suas folhas. (COETZEE, 2002, p. 137) 

 

Outro caso curioso que pode ser adicionado é o ocorrido em agosto de 2013, em 

um zoológico da cidade chinesa de Zangzhou, protagonizado por dois ratos que foram 

depositados no aquário de duas cobras que estavam saindo do período de hibernação; os 

roedores servir-lhes-iam de alimento, porém, enquanto uma cobra atacava um dos ratos, o 

outro saiu em defesa de seu colega e atacou o réptil, pulando em sua cabeça e tentando fazer 

de tudo para livrar seu companheiro do predador 35. 

A partir desses exemplos dentre tantos outros que poderiam ser igualmente 

mencionados, podemos perceber que animais são dotados de emoções, como é afirmado 

desde Darwin; infelizmente, grande parte da comunidade científica tenta ignorar este fato; o 

que ocorre, de acordo com Bekoff, porque é provavelmente mais fácil para os cientistas 

manipular, abrir, matar e torturar, caso julguem que estão fazendo isso em “coisas” sem 

sentimentos, com uma vida insignificante e totalmente diferente de seus congêneres. Como 

afirmado por Dale Jamieson 36 em Science, Knowledge and Animal Minds: “A relutância dos 

filósofos e cientistas contemporâneos em aceitar a ideia de que os animais têm mente é 

                                                           
35 FONTE: http://entretenimento.r7.com/bichos/fotos/amigo-tenta-salvar-ratinho-de-cobra-faminta-
19082013#!/foto/1 Acesso em 20/08/2013. 
36 Norte-americano, professor de Estudos Ambientais, diretor da Iniciativa Estudos Animais; Professor de 
Bioética, Filosofia e Direito.  

http://entretenimento.r7.com/bichos/fotos/amigo-tenta-salvar-ratinho-de-cobra-faminta-19082013#!/foto/1
http://entretenimento.r7.com/bichos/fotos/amigo-tenta-salvar-ratinho-de-cobra-faminta-19082013#!/foto/1
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basicamente uma verdade sobre a sua filosofia e sua ciência, não uma verdade sobre os 

animais” 37.  

Ou, segundo o excerto de J.M. Coetzee em A vida dos Animais, em que sua 

personagem Elisabeth Costello – ativista pelos direitos animais –, responde a uma crítica feita 

pela personagem Thomas O’Hearne, professor de filosofia: 

 

Quem diz que a vida importa menos para os animais do que para nós nunca 
segurou nas mãos um animal que luta pela vida. O ser inteiro do animal se 
lança nessa luta, sem nenhuma reserva. Quando o senhor diz que falta a essa 
luta uma dimensão de horror intelectual ou imaginativo, eu concordo. Não 
faz parte do modo de ser do animal experimentar horrores intelectuais: todo 
o seu ser está na carne viva. Se não o convenci foi porque faltaram às minhas 
palavras, nesta ocasião, o poder de despertar no senhor a inteireza, a natureza 
não abstrata e não intelectual do ser animal. É por isso que o incito a ler os 
poetas que devolvem à linguagem o ser vivo, palpitante; e se os poetas não o 
comovem, sugiro que caminhe lado a lado com o animal que está sendo 
empurrado pela rampa na direção do seu carrasco. (COETZEE, 2002, p.78) 

 

Mais poderia ser dito sobre as emoções e a questão da consciência em animais não 

humanos, mas retomaremos estes temas mais adiante. Devemos concluir por ora que, à 

pergunta “como podem ser os animais sujeitos de uma vida?”, podemos dizer que tem como 

uma resposta aceitável os argumentos expostos ao longo deste tópico: à medida em que são 

conscientes e em certo nível inteligentes, possuindo as capacidades necessárias para que 

sejam considerados como tais. E já que, segundo Regan, ser sujeito de uma vida significa 

sobretudo ser cônscio do mundo e do que acontece em seu entorno, agir de acordo com suas escolhas 

e preferências independentemente do que os outros querem para si e, enfim, ser um indivíduo para 

quem os acontecimentos ao longo de sua vida fazem diferença na qualidade da mesma, lhe causando 

satisfação ou dor, podemos afirmar então que é legítimo incluí-los no conceito de sujeitos de uma 

vida sem maiores problemas. 

 

 

 

 

                                                           
37 Apud Marc Bekoff (2010), p. 36. 
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2.4 Se animais são sujeitos de uma vida, qual o seu status moral? 
 

“Vivemos numa época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar-
se a si mesmo.” 

(Albert Schweitzer) 
 

Abordaremos nesta sessão a questão principal de que, se aceitamos que animais 

não humanos devem ser considerados eticamente, qual seria o seu status moral?. 

Procuraremos investigar, com base na teoria de Regan e de outros autores, se o tratamento 

dispensado por nós aos animais levanta problemas morais relevantes ou não; se os seus 

interesses têm importância em si mesmos, ou somente na medida em que afetariam os 

sentimentos ou interesses dos humanos etc.  

Antes de tudo, pensamos que deve existir um modo de coadunar as necessidades 

que a humanidade colocou pra si através dos tempos com o respeito por outras espécies; 

somos inteligentes o bastante para notar que para ter alguma qualidade de vida é preciso 

manter nosso estilo de vida em equilíbrio com a preservação do meio ambiente. Isso tem se 

mostrado claramente nas preocupações dos governos mundiais com a saúde das pessoas, 

devido ao surto de obesidade e diversas doenças em muitos países; com a mídia sempre 

focando o consumo de produtos “saudáveis” e “sustentáveis”, bem como no enfoque de 

alguns filósofos, embora de modo bem elementar – como é o caso de Hans Jonas e sua ética 

da responsabilidade –, em uma preocupação com a preservação.  

Consideramos aqui que, enquanto uma parte massiva da população não começar a 

se perguntar sobre qual é a real necessidade da crueldade a animais, continuará instalada a 

cultura da negação e da ignorância, em que aquela constatação ressaltada por Marc Bekoff é 

mais válida que nunca: é mais fácil explorar animais tendo em mente que eles são coisas 

insensíveis, e assim seguir a vida tranquilamente. O problema é que este nunca é um caminho 

tranquilo, pois sempre nos depararemos com a lacuna do desmatamento; da poluição; da 

obesidade; da desigualdade e de diversos dilemas morais.  

Por isso é importante tomar conhecimento sobre a verdade por trás do tratamento 

dispensado aos animais em galpões, instalações rurais de criação de em grande escala; 

laboratórios e assim por diante; e averiguar se este tratamento é o melhor que pode ser-lhes 

dado.  

Precisamos reavaliar os critérios de atribuição de valor e cuidado moral aos quais 

estamos limitando os animais não humanos atualmente, e enxergar claramente sua relação 

conosco para que uma postura verdadeiramente ética seja assumida; não sendo necessário 
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convivermos com eles, termos bichos de estimação ou sermos doadores de ONGs, basta que 

os tratemos com o devido respeito. Em outras palavras: é preciso reconhecer o estatuto moral 

dos animais, e só podemos fazer isso de forma não tendenciosa se deixarmos de lado a cisão 

extrema entre o que consideramos valoroso na vida do animal humano versus não humano, 

não ignorando que o último possui uma vida rica em emoções e senso de autopreservação. 

Bekoff nos diz que: 

 

(...) depois que concordarmos com o fato de que as emoções animais existem 
e são importantes – coisa em que muitas pessoas já acreditam –, qual é o 
próximo passo? Precisamos levar em conta a ética. Temos de analisar as 
nossas ações e ver se elas estão de acordo com os nossos conhecimentos e 
nossas crenças. Eu tenho plena convicção de que a ética deve sempre servir 
de base para a ciência. Devemos sempre nos empenhar para fundir 
conhecimento, ação e compaixão. Na verdade, esse é sempre o cerne (ou o 
coração) da questão. (BEKOFF, 2010, p. 29) 

  

Portanto, devemos estabelecer uma ética que alcance também a vida animal e a 

partir disso regulamentar deveres morais. Regan defende que os animais sejam pacientes 

morais e, por um viés abolicionista, afirma que toda e qualquer crueldade com animais é 

injustificada e, portanto, deve ser evitada.  

A caracterização que Regan faz do estatuto dos indivíduos titulares de direitos 

morais incide principalmente naquilo que representa a sua posse de direitos negativos. 

Segundo o autor, possuir esses direitos significa ter uma espécie de escudo moral protetor, 

algo que podemos imaginar como um sinal invisível de “Proibido Transgredir” 38, o qual serve 

como uma marca, uma máxima de orientação para tudo aquilo que não podemos fazer aos 

titulares de direitos, humanos ou não humanos. 

A ideia central do autor com essa atribuição é a de que violar os direitos dos 

indivíduos para alcançar quaisquer benefícios que lhes sejam alheios ou com finalidades 

egoístas é absolutamente errado. Trata-se de um direito prima facie, afirma Regan, bem como 

o direito a não ser prejudicado. Esta concepção dos direitos relaciona-se com o caráter 

absoluto do valor inerente que atribui aos sujeitos de uma vida. Temos assim, enquanto 

agentes morais, o dever de não condicionar, limitar ou extinguir suas vidas para nosso 

benefício. Segundo Regan, os pacientes morais detêm em si mesmos um valor que nos obriga 

a respeitá-los diretamente; e esse valor deve ser correspondente ao conceito de valor inerente. 

                                                           
38 “Possession of […]negative moral rights[…] confers a distinctive moral status on those who have 
them. To possess these rights is to have a kind of protective moral shield, something we might 
picture as an invisible “No Trespassing” sign.” T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, p.152. 
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Como já fora discutido, de acordo com Regan, a única forma de poder 

definitivamente superar falhas éticas que não apresentam distinções entre agente e paciente 

moral (a exemplo da deontologia kantiana), é admitir que esta diferenciação é necessária para 

preencher tais lacunas. São aqueles indivíduos que Regan demonstra que são capazes de 

vivenciar o efeito benéfico ou prejudicial dos atos morais de outros a despeito de poderem 

agir de acordo com princípios morais, ou seja, os humanos não paradigmáticos (aqueles que 

não possuem ou estão incapacitados de algo que é “paradigmático” em um ser humano: 

raciocínio lógico e linguagem, por ex.) e animais não humanos, que o autor denomina 

pacientes morais. 

Fica claro, a partir da conceituação de Regan de valor inerente, direitos negativos, 

e da diferenciação entre agentes e pacientes morais, que os animais não humanos 

considerados sujeitos de uma vida possuem o estatuto de pacientes morais, merecendo, 

portanto, nosso respeito e consideração enquanto agentes morais. 
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3 ÉTICA DO ANIMAL NÃO HUMANO? NÃO, PARA ELE 
 

 
“A ética, no mundo ocidental, até agora se limitou às relações entre os homens. Mas essa é uma ética 

limitada. Precisamos de uma ética sem limites, que inclua também os animais. (...) Está chegando o 
tempo em que as pessoas ficarão impressionadas ao constatar que a raça humana existiu por tanto 

tempo antes de reconhecer que o ato impensado de causar mal à vida é incompatível com a 
verdadeira ética. A ética, em sua forma não restrita, estende a responsabilidade a tudo o que tem 

vida.” 
(Albert Schweitzer)  

 

3.1 Objeções à teoria de Regan e suas respostas às críticas 
 

3. 1. 1 Descartes e a tese do automatismo animal 

 

Neste tópico abordaremos uma das teorias filosóficas que vão de encontro à 

filosofia de Regan, ou seja, que defendem que animais não humanos não devem ter direitos 

morais. Tal abordagem se faz necessária por abranger não somente as críticas dos autores 

citados, mas também muitas das dúvidas e críticas comuns ao pensamento de Regan e à 

reivindicação dos Direitos Animais.  

A primeira “teoria dissonante” escolhida é a de Descartes – ainda que não debata 

diretamente a questão dos Direitos –, devido às suas afirmações de que animais são 

autômatos. Em The Case for Animal Rights, Regan discute estas ideias de Descartes e 

argumenta contra elas; mas antes de explanar as respostas que Regan dá à teoria do 

automatismo cartesiano, abordaremos mais diretamente este último enfoque. 

Segundo Descartes, podemos explicar o comportamento corporal em termos 

puramente fisiológicos 39; o filósofo procura com isso se distinguir da herança escolástica 

ainda presente nas ciências de que todas as criaturas vivas possuem alma e firmar um 

pensamento científico exato, impassível de dúvidas e que não recorra à alma e suas 

hierarquias. Para tanto, Descartes crê necessário fazer uma distinção inicial entre mente e 

corpo, para depois explicar como essas duas substâncias se unem no homem e, assim, deixar 

claro que apenas estes a possuem. O autor faz então uma separação entre os planos mental e 

físico para distinguir a natureza intelectual pertencente à mente daquilo que pertence ao 

corpo. O primeiro, sendo imaterial e referente à subjetividade pensante, pertence ao domínio 

das mentes ou substâncias não-físicas, que ele identifica com almas imortais; o segundo plano 

                                                           
39 Tal intento pode ser encontrado em praticamente todas as obras de Descartes e mais precisamente no Discurso 
do Método e no seu Tratado do Mundo. 
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refere-se à matéria que constitui os corpos, que funciona de forma semelhante em homens e 

animais.  

No problema do corpo, investigado na parte/capítulo O Homem de O mundo ou o 

Tratado da luz, o filósofo afirma que o corpo humano é como uma máquina – assim como um 

relógio ou moinho – perfeitamente moldada por Deus. No entanto, o que faz com que 

percebamos que os outros homens também pensam e que não são apenas máquinas é sua 

capacidade de se comunicar através da linguagem; é pois, por analogia, que posso saber que 

outros homens também possuem sensações (e consciência das mesmas) e, portanto, alma, uma 

vez que apenas o composto corpo e alma pode conferir a capacidade de sentir/imaginar e 

comunicar.  Como a nossa incapacidade de observar diretamente as outras mentes também se 

estende às outras espécies, não temos como verificar se o que impulsiona o comportamento 

dos animais é algo puramente mecânico ou mental, já que estes são incapazes de se comunicar 

através da linguagem.  

Ou seja, segundo Descartes: se eu, sujeito pensante, tenho acesso direto 

exclusivamente à minha própria mente, como posso conhecer outras mentes humanas? Esta 

mesma questão se coloca em relação ao conhecimento das mentes dos animais não humanos, 

que ele chama de “bête” (besta) 40. Quando pergunta se os transeuntes que via na rua não 

seriam, na verdade, entes mecânicos, aponta também para a possibilidade dos animais serem 

autômatos; indo além, argumenta que todos os animais muito provavelmente são autômatos, 

posto que são incapazes de reproduzir através da fala aquilo que sentem, como os homens o 

fazem.  

Para o filósofo, uma vez que os animais também possuem os órgãos dos sentidos, 

ele não rejeita que eles possam possuir mente, porém, considera tal possibilidade totalmente 

improvável, pois jamais foi observado que qualquer animal possa indicar por voz ou por 

                                                           
40 Segundo John Cottingham (1995, p. 20), no Dicionário Descartes: “o termo ‘animal’ relaciona-se 
etimologicamente ao termo latino anima (‘alma’), havendo nele, portanto, vestígios da ideia escolástica de que as 
criaturas vivas distinguem-se das não-vivas por serem ‘animadas’ ou ‘dotadas de alma’; essa noção origina-se 
em parte da concepção bíblica de que as coisas vivas são animadas pelo ‘sopro da vida’, e em parte da biologia 
aristotélica, que atribuía às coisas vivas uma hierarquia de faculdades, muitas vezes designadas como vários 
tipos de ‘alma’ – ‘vegetativa’, ‘motriz’, ‘sensorial’ e (no caso do homem) ‘racional’. Descartes acompanha a 
tradição em um ponto apenas: atribui uma alma racional ao homem (...). Entretanto, no caso de animais que não 
são humanos (e no das funções não-conscientes no homem), ele insiste que todo o comportamento relevante 
pode ser explicado em termos puramente mecânicos, sem que haja necessidade de postular qualquer princípio 
‘animador’.  É, aliás, típico de Descartes evitar a palavra animal para descrever criaturas como cachorros, gatos e 
macacos, dando preferência ao rótulo menos abstrato bête (‘besta’), ou, em latim, brutum (‘bruto’)”. 
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outros sinais qualquer coisa que possa ser referida como pensamento, ao contrário de um 

movimento meramente natural 41.  

Como fora já afirmado, tal consideração se baseia na tese de Descartes de que é 

possível explicar o comportamento dos animais de maneira puramente fisiológica, sem 

recorrer à razão ou pensamento; isto porque o animal é considerado em tudo semelhante a 

uma máquina, inclusive na incapacidade de linguagem. Segundo ele, se existissem máquinas 

com peças semelhantes aos órgãos e com a forma exterior de um animal irracional, não 

haveria meios para distingui-la do animal, logo, o funcionamento do comportamento animal 

pode ser explicado da mesma forma que o funcionamento do corpo que não é dotado de alma, 

ou ao funcionamento de uma máquina. Ao homem, ao contrário, se feitas máquinas o mais 

possivelmente semelhantes, restariam sempre meios muito eficazes para distingui-los 

daquelas, uma vez que elas jamais seriam capazes de transmitir seus pensamentos através de 

palavras. 

Assim, Descartes conclui ser mais provável que os animais se movimentem 

mecanicamente; para ele, a diferença fundamental entre nós e os outros animais reside no fato 

dos nossos corpos estarem unidos a mentes imateriais/almas enquanto os corpos dos animais 

não estão. Desse modo, considera que o comportamento dos animais resulta das reações 

orgânicas involuntárias, as quais não necessitam de qualquer operação mental, e não se 

encontram ao alcance de nenhum animal as experiências mentais que sucedem tais atividades 

automáticas do corpo, ou seja, nenhum animal é capaz de vivenciar mentalmente as suas 

sensações (referentes às formas, cores, sons, cheiros, sabores, frio e calor, ou impressões 

táteis), as suas paixões internas (fome, sede, medo, alegria e etc.), nem tampouco quaisquer 

outros resultados imediatos da união do corpo com a alma, como são as percepções da dor e 

do prazer. Ethel Rocha afirma que: 

 

Descartes, recorrendo ao princípio de que “a natureza sempre age pelos 
meios mais simples e fáceis”, demonstra que, se é possível explicar todo o 
comportamento dos animais não-humanos e certos comportamentos 
humanos sem recurso à razão ou consciência, e, portanto, se o recurso ao que 
seria a parte vegetativa ou sensitiva da alma é supérfluo e desnecessário, 
então, deve-se concluir a tese mais forte, a saber, que os animais não-
humanos efetivamente não pensam e, mais que isso, não têm consciência 
sensorial e, portanto, por exemplo, não sofrem. (ROCHA, 2004, p. 3) 

  

                                                           
41 Carta a Henry More, de 5 de fevereiro de 1649. 
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Ainda que no período em que viveu Descartes não tenha havido muitas 

manifestações em favor de direitos animais, essa obliteração de qualquer intencionalidade 

animal nos parece um tanto tendenciosa. Sem dúvida, essas afirmações de Descartes (levadas 

a termo por seus seguidores) ignoram os atos injustos e/ou cruéis feitos a animais não 

humanos com tais legitimações, já que certamente não podemos ser maus para máquinas (e 

aqui lembramos novamente das afirmações de Bekoff). Assim se compreende em parte 

porque é que Descartes quis reduzir ideologicamente os animais à soma simples dos seus 

componentes mecânicos: ele mesmo desenvolveu por anos atividades vivisseccionistas 42 (a 

prática da vivissecção consiste em abrir um animal ainda vivo para fazer experiências, observação de 

seu organismo em funcionamento etc.). 

Em resposta à teoria do automatismo animal cartesiano, Regan inicia seu trabalho 

com o ensaio de 1975 The Moral Basis of Vegetarianism, cujos argumentos culminam no The 

Case for Animal Rights 43. Nesta obra, Regan argumenta contra Descartes com o intuito de 

validar a atribuição de consciência a certas espécies não humanas. Para tanto, ele elabora 

cinco argumentos, os quais compõem o que o autor nomeia Argumento Cumulativo, 

mencionado acima. 

No primeiro argumento, Regan enfatiza que, relativamente ao modo como 

entendemos a natureza dos animais, a concepção mecanicista de Descartes não é a regra, mas 

a exceção. Para ele, é certamente possível intuir pelo senso comum o fato de que muitos 

animais são capazes de perceber conscientemente o meio em que vivem. Essa percepção 

advém da observação cotidiana do seu comportamento, que é muito semelhante ao nosso em 

diversos aspectos. Assim, ao observar o comportamento de um cão ou gato, perceberíamos 

que ali existe mais do que simples instinto. 

Obviamente o recurso ao senso comum isoladamente não oferece nenhuma 

resposta plausível à questão, visto que as condições de justificação não são nem podem ser 

satisfeitas por uma crença baseada apenas na observação. Porém, Regan defende que ainda 

assim, é inegável que qualquer teoria que vise contestar crenças amparadas pelo senso comum 

terá o onus probandi – afinal, se uma teoria não se mostra capaz de fundamentar sua 

contestação, não há então razão para a renúncia de crenças bem estabelecidas e estimadas 

como corretas. 

                                                           
42 REGAN, T. All That Dwell Therein, p. 5. 
43COHEN, C; REGAN, T. The animal rights debate.  Lanham,  Rowman & Littlefield Publishers, 2001, p. 133 
(“Notes”). 
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Com o intuito de demonstrar que a tese cartesiana do automatismo animal não tem 

uma justificação suficiente para desacreditar a noção do senso comum de que animais sentem, 

Regan elabora uma crítica à concepção dualista da realidade que está em sua base. Segundo 

ele afirma, o dualismo cartesiano torna insolúvel o problema da interação mente-corpo 44 ao 

determinar que a mente encontra-se irredutivelmente apartada do plano físico; ao fazer isso, 

essa teoria não apresenta um esclarecimento inteligível sobre o modo como eventos mentais 

podem causar ou ser causados por eventos corporais, pois não é intelectualmente possível 

explicar como algo imaterial pode causar ou ser causado por algo material.  

Logo, o dualismo de Descartes não é capaz de explicar, p.ex., como o pensamento 

sobre o nosso braço erguendo-se e a efetivação deste gesto estão interligados, ou como se 

relacionam o nosso ombro deslocado e a dor que ele nos causa. Esta concepção dualista da 

realidade perde toda a simplicidade que possa ter – e de acordo com o princípio da 

parcimônia, a sua prudência científica 45 – se recorrer à intervenção divina como solução para 

o problema da interação mente-corpo, como pretendem os cartesianos defensores do 

ocasionalismo 46.  

Estes cartesianos julgam que um evento mental é a ocasião em que Deus causa 

um evento corporal correlativo e vice-versa. Regan, entretanto, critica a atitude de recurso aos 

poderes de Deus nesta questão, pois tal significa querer explicar um mistério com outro. 

Assim, segundo afirma Regan, Descartes e os seus seguidores não oferecem provas de 

conhecer suficientemente o funcionamento da consciência para que a tese do automatismo 

animal consiga refutar a crença estabelecida de que muitos animais são conscientes. 

Em síntese, Regan formula da seguinte maneira os cinco argumentos que 

compõem o Argumento Cumulativo 47:  

 
                                                           
44Cf. REGAN, T. The Case for Animal Rights, p. 21-25. 
45Regan realça a aceitação por parte de Descartes do princípio da parcimônia como princípio regulador para a 
explicação científica dos fenômenos. Tal princípio defende que é racionalmente preferível optar pelo caminho 
mais curto na solução dos problemas; desta maneira, entre diferentes teorias que apresentem o mesmo alcance 
explicativo, segundo o princípio da parcimônia devemos escolher aquela teoria cuja explicação assume menos 
elementos. Cf. REGAN, T. The Case for Animal Rights, p. 7-9. 
46 Doutrina segundo a qual a única causa de todas as coisas é Deus e que as chamadas causas (segundas ou 
finitas) são apenas ocasiões de que Deus se vale para levar a cabo seus decretos. Esta doutrina foi defendida pela 
primeira vez pela seita filosófica árabe dos Motakallimun (cf. MAIMÔNIDES. Guide des égarés, I, 73), sendo 
depois retomada na idade cartesiana pelos pensadores que quiseram utilizar a doutrina de Descartes para 
defender crenças religiosas tradicionais (Louis De La Forge, Gérard de Cordemoy, J. Clauberg e A. Geulincx, 
que viveram no séc. XVII). Geulincx foi o melhor expositor da doutrina, que visa substancialmente a negar ao 
homem qualquer poder efetivo no mundo e a atribuí-lo a Deus. Ao O. opuseram-se Spinoza e Leibniz; era 
defendido por Malebranche, que a respeito concluía que, não podendo ser produzido pelas coisas (que não são 
causas), o conhecimento humano é uma visão das coisas em Deus (Recherche de la vérité. 1674-75). Cf. 
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
47 The case for Animal Rights. p. 28. 
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1. A atribuição de consciência a certos animais baseia-se no senso comum. Se é possível 

tomar como representativa a argumentação de Descartes, até hoje as tentativas para 

contestar o senso comum nesta matéria revelaram-se infundadas. 

2. A atribuição de consciência a certos animais é conforme ao uso corrente da linguagem. 

Até hoje, quaisquer propostas de alteração do modo como nos referimos aos animais 

revelaram-se injustificadas. 

3. A atribuição de consciência a certos animais não implica quaisquer considerações 

metafísicas ou religiosas sobre o caráter imaterial da mente ou a imortalidade da alma, 

pelo que não depende delas. 

4. Também o comportamento animal subscreve a ideia de que certos animais têm 

consciência. O ônus da prova está, pois, com quem alega o contrário.  

5. O protagonismo que o valor adaptativo da consciência assume na compreensão da 

evolução das espécies estabelece um forte motivo para atribuir essa faculdade a 

membros de outras espécies animais que não a nossa. 

 
 

3. 1. 2 Carl Cohen: por que os animais não têm direitos 

 

Carl Cohen (1931) é professor de Filosofia no Residential College of the 

University of Michigan. Seus escritos concentraram-se em questões de importância prática. 

Ele escreveu e fez palestras sobre questões filosóficas decorrentes de raça e ação afirmativa, 

sobre o status moral dos animais e seu uso nas ciências biológicas, bem como à proteção dos 

seres humanos 48. Cohen é um dos principais críticos de Regan; apesar de ser contra o 

sofrimento injustificado infligido aos animais, ele declara-se especista, no sentido de que as 

necessidades humanas devem ser colocadas em prioridade em detrimento das necessidades 

animais; ou seja: quando for benéfico para a comunidade humana que animais sejam 

utilizados, isso pode e deve ser feito 49.  

Trataremos neste tópico da explanação das críticas de Cohen a Regan, bem como 

das respostas do último, baseando-nos principalmente em The Animal Rights Debate (2001), 

escrito conjuntamente por Regan e Cohen, e onde os dois autores esclarecem suas posições 

filosóficas sobre a questão animal e debatem suas respectivas teorias. 

No capítulo intitulado “Why Animals Do Not Have Rights”, Cohen mostra suas 

objeções a Regan a partir dos seguintes argumentos: o primeiro é o de que animais não podem 
                                                           
48 FONTE: https://www.lsa.umich.edu/rc/people/faculty/ci.cohencarl_ci.detail. Acesso em 11/04/2014. 
49 The Animal Rights Debate, p. 29. 

https://www.lsa.umich.edu/rc/people/faculty/ci.cohencarl_ci.detail
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ter direitos morais porque eles vivem num mundo amoral, isto é, num mundo em que nada é 

certo ou errado e, portanto, nenhum indivíduo pode ter quaisquer direitos contra o outro. É 

por isso que, segundo Cohen, não faz sentido dizer, por exemplo, que os animais predadores 

têm o direito de comer as suas presas, nem que as presas têm o direito de não serem comidas 

por predadores. Nas palavras do autor: 

 
Você acredita que o bebê zebra tem o direito de não ser abatido? Ou que a 
leoa tem o direito de matar o bebê zebra para alimentar seus filhotes? Talvez 
você esteja inclinado a dizer que, quando confrontado com tal voracidade 
natural (duplicada em várias formas milhões de vezes a cada dia no planeta 
Terra), que também não é certo ou errado, que nem zebra nem leoa tem um 
direito contra o outro. Então, eu estou do seu lado. Direitos são fundamentais 
na esfera moral e devem ser levados a sério, sim, mas zebras e leões e ratos 
não vivem em um reino moral - suas vidas são totalmente amorais. Não há 
moralidade para eles, os animais não agem moralmente errado, nunca. No 
seu mundo não há erros e não há direitos (COHEN; REGAN, 2001. p.31) 

 

A segunda objeção de Cohen refere-se ao “argumento da comunidade”; este 

argumento visa explicar porque os seres humanos têm direitos e os animais não. Ao contrário 

do argumento do reino amoral, que se pauta pela condição supostamente amoral dos animais, 

o argumento da comunidade parte da origem do que sejam direitos e do fato de surgirem na 

comunidade humana, o que lhe conferiria caráter exclusivamente humano. Assim, a origem 

do conceito de direito na comunidade humana é o que define o fato de apenas estes os 

possuírem. Ou seja, “os animais não podem ser portadores de direitos porque o conceito de 

direito é essencialmente humano; está enraizado no mundo moral humano e só tem força e 

aplicabilidade nesse mundo” 50. Como enfatiza Regan: 

 
 “Direitos”, declara ele (...), “são universalmente humanos, surgem no reino 
humano, aplicam-se aos seres humanos em geral”. Outros animais, 
infelizmente, não são “membros desta comunidade”, razão pela qual eles não 
têm direitos. Faça-se uma impressionante lista de capacidades e realizações 
que se poderia desejar (habilidades comunicativas entre os primatas não-
humanos, a inteligência dos gatos, a sagacidade dos lobos); comparar esses 
animais com um ser humano desprovido de todas as capacidades cognitivas 
e volitivas, não importa. O ser humano tem direitos, os outros animais não. 
(COHEN; REGAN, 2001, p. 281) 

 
Deste modo, os animais não podem ter direitos porque eles não pertencem à 

comunidade na qual que surge a noção moral de direitos. Em resposta a tal objeção, Regan 

fornece o exemplo do conceito de “sistema nervoso central”. Esse conceito biológico surge 

apenas entre os humanos, porque apenas estes possuem a capacidade mental para formá-lo. 
                                                           
50 Cohen in Animal Rights Debate, p.30 
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No entanto, tal conceito é aplicável coerentemente a todos os animais não humanos que de 

fato possuem sistema nervoso central. Neste mesmo aspecto, Regan defende que não 

encontramos nada de diferente quando falamos de direitos.  

O conceito moral de direito surgir apenas no seio da comunidade humana não 

coloca quaisquer barreiras à possível aplicação do conceito de direito relativamente ao 

tratamento de outros indivíduos que não pertençam à nossa comunidade. Segundo Regan, tais 

barreiras teriam de advir da demonstração de que não é inteligível a aplicação desse conceito 

para definir a importância moral dos indivíduos não humanos.  

A terceira objeção de Cohen à atribuição de direitos aos animais relaciona-se 

àquilo que ele reconhece ser o caráter “essencialmente moral” da vida humana. Podemos 

chamar esta objeção de o “argumento da espécie”; nela, Cohen afirma que a moralidade é um 

aspecto essencial da vida humana: todos os seres humanos são criaturas morais, crianças e 

senis incluídos. A distinção crucial aqui, segundo Cohen, é de tipo: por serem seres de “um 

certo tipo”, os seres humanos têm direitos que lhes pertencem enquanto seres humanos; eles 

vivem vidas que serão, foram ou permanecem essencialmente morais, uma vez que os direitos 

em questão são direitos essencialmente humanos. Os animais, por outro lado, não podem 

possuir direitos por não possuírem o que é essencialmente humano, pois são seres de um outro 

“tipo”. Segundo Cohen, aquilo que os seres humanos preservam mesmo quando ficam 

incapacitados, os ratos nunca chegam a possuir. O autor afirma que: 

 
A capacidade de julgamento moral que distingue os humanos dos animais 
não é um teste para ser administrado em seres humanos um por um. As 
pessoas que, por causa de alguma deficiência, não são capazes de realizar as 
funções morais completas naturais para os seres humanos não são, por essa 
razão, excluídas da comunidade humana. A distinção fundamental é de tipo. 
Os seres humanos são de tal natureza que os direitos pertencem a eles como 
seres humanos, o humano vive uma vida que será ou foi, ou permanece, 
essencialmente moral. É bobagem supor que os direitos humanos podem 
variar com a saúde de um indivíduo ou se dissipar com o declínio do 
indivíduo. Os direitos envolvidos são os direitos humanos. Por outro lado, os 
animais são como uma espécie de que os direitos não pertencem a eles, o que 
os seres humanos mantém quando desativado, os ratos nunca tiveram 
(COHEN; REGAN, 2001, p. 37). 

 

Logo, animais não devem possuir direitos morais porque não pertencem, como 

nós, a um tipo de seres que têm, mesmo que por ventura este se encontre incapacitado de 

utilizar, a habilidade de fazer juízos morais. Um indivíduo deve ter direitos somente enquanto 

membro de um grupo que por norma têm uma vida moral: uma vida que foi, será ou 
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permanece essencialmente moral, o que para Cohen significa somente enquanto membro do 

grupo humano. 

Regan concorda com Cohen que os animais não humanos, por não possuírem a 

sofisticação mental necessária, são incapazes de conceber e respeitar os direitos morais uns 

dos outros. Porém, adverte Regan, do fato dos animais não terem direitos contra outros 

animais não se segue que eles não possam ter direitos contra nós; pois nós, enquanto agentes 

morais, somos obviamente capazes de conceber e respeitar os seus direitos – se tivermos 

razões para isso.  

Por conseguinte, o que Cohen teria de fazer para fundamentar a sua crítica seria 

demonstrar que nós, enquanto agentes morais, não temos razões para reconhecer os direitos 

dos animais, algo que o simples apelo à amoralidade desses indivíduos não consegue 

demonstrar. 

Sobre o segundo argumento de Cohen, “o argumento da comunidade”, Regan 

replica alegando que Cohen comete um grande erro ao negligenciar a diferença entre a origem 

de um conceito (as condições de formação do conceito de direitos) e o escopo da sua 

aplicação (conjunto dos objetos ao qual se aplica esse conceito), quando o caso é justamente 

de que o escopo da aplicação dos conceitos que formamos é determinado independentemente 

da sua origem.  

Em resposta ao terceiro argumento, Regan contesta afirmando que atribuir 

erradamente a todos e a cada um dos indivíduos que integram um grupo uma propriedade que 

pertence coletivamente a esse grupo é cometer um erro lógico comum, conhecido por falácia 

da divisão. Segundo Regan, Cohen comete essa falácia, pois embora a moralidade seja uma 

característica distintiva da nossa espécie não deixa de ser verdade, como já aqui foi referido, 

que alguns humanos, dada a sua profunda degeneração mental, nunca foram, não são, ou 

serão agentes morais. Assim, Cohen não pode coerentemente negar direitos aos animais com 

base na sua incapacidade para a agência moral sem também negar direitos àqueles humanos 

destituídos das mesmas capacidades.  

Em síntese, os argumentos de Regan em resposta às críticas de Cohen convergem 

para a lição de que devemos respeitar os direitos morais dos indivíduos, não por causa das 

propriedades que existem coletivamente nos grupos aos quais eles pertencem, mas por aquilo 

que cada indivíduo é, bem como pelas capacidades que o tornam suscetível a ser beneficiado 

ou prejudicado pelas nossas ações. Para definir o estatuto moral de um indivíduo devemos 

julgar não se ele pertence a um grupo que possui determinadas capacidades características, 
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mas sim se ele possui as capacidades ou características consideradas relevantes; no caso dos 

animais, sua capacidade de sentir e de ser prejudicados pelo sofrimento que lhes causamos. 

 

 

3. 1. 3 Raymond G. Frey: o caso dos humanos não-paradigmáticos e a ausência de crenças 

e desejos nos animais não humanos 

 

Raymond G. Frey (1941-2012) foi professor de Filosofia moral, política e jurídica 

na Bowling Green State University; autor e editor de vários livros sobre moral e direitos, 

como Interests and Rights: The Case Against Animals (1980); Rights, Killing and Suffering 

(1983); Utility and Rights (1984); Euthanasia and Physician-Assisted Suicide (1998), dentre 

outros 51. Como crítico de Regan, seguindo uma perspectiva utilitarista preferencial, Frey nega 

a posse de direitos por parte dos animais considerando que seus interesses não devem ser 

considerados em igualdade em relação aos interesses humanos e, por exemplo, pesquisas em 

animais para fins científicos são moralmente justificáveis, uma vez que no balanço utilitário 

dos interesses os humanos devem prevalecer; para ele, atos como a vivissecção também são 

legítimos pelos benefícios que são produzidos para a comunidade humana. 

Neste tópico abordaremos suas críticas à noção de estabelecimento de direitos aos 

animais, contidas em The Case Against Animal Rights (1989) 52, e seu artigo Autonomy and 

the Value of Animal Life (The Monist, 1987); em seguida, abordaremos as respostas de Regan 

a partir de seu artigo Frey on Why Animals cannot have simple desires (Oxford Journals, 

1982) e do segundo capítulo de The Case for Animal Rights.  

As críticas de Frey a Regan baseiam-se principalmente na ideia de valor inerente 

dos sujeitos de uma vida que Regan propõe, bem como a implicação moral desta suposição, 

que é o dever de respeito. O que Frey ataca veementemente é o apelo de Regan ao caso dos 

seres humanos não-paradigmáticos como estratégia para a fundamentação de direitos animais, 

pois segundo ele, sequer todos os seres humanos possuem o mesmo valor, como veremos 

adiante. Além disso, Frey também nega a ideia de crenças e desejos aos animais, pois apenas 

                                                           
51 FONTE: http://www.bgsu.edu/arts-and-sciences/philosophy/faculty-and-staff/in-memory-rg-frey.html. Acesso 
em 20/01/2014.  
52 In: Animal Rights and Human Obligations (T. Regan & P. Singer, eds.), p. 115 – 118, New Jersey: Prentice-
Hall, 1989. 

http://www.bgsu.edu/arts-and-sciences/philosophy/faculty-and-staff/in-memory-rg-frey.html
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indivíduos que podem ter crenças possuem a capacidade de desejar, e uma vez que animais 

não possuem crenças, também não podem ter desejos. 

O ponto central da abordagem de Frey é a questão sobre o valor da vida; esse 

valor, segundo ele, é definitivo para sabermos se devemos preservá-la ou não, é com base na 

qualidade de uma vida e do sofrimento que devemos pensar a justificação sobre as ações 

morais e ponderar sobre o que é certo ou errado; por exemplo, como mostrar respeito por um 

indivíduo com AIDS, que pensou longamente sobre suicídio e decidiu se matar? Impedindo-o, 

ou permitindo-o que assim o faça? 53; ou, até que ponto uma pessoa que está com paralisia 

cerebral deve ser mantida viva apenas pela ideia de preservação inviolável à vida? O autor 

traz também a importância do conceito de autonomia, afirmando-o como essencial para 

pensar qualquer teoria moral; segundo ele, o grande problema para as teorias são os seres não-

autônomos, ou seja, “casos marginais” ou não-paradigmáticos e animais. 

O valor da vida, para Frey, é uma função de sua qualidade, e essa qualidade existe 

em função de sua riqueza, e tal riqueza, por sua vez, é uma função de sua potencialidade para 

o enriquecimento 54. Ou seja, quanto mais uma vida for rica, mais qualidade e valor ela terá. 

Mas quais critérios são utilizados para considerar essa tal riqueza? Segundo ele, embora os 

critérios sobre o que constitui uma vida rica possam ser questionados, o determinante é a 

potencialidade que a vida humana pode ter para o enriquecimento; o que muitos não possuem, 

como os humanos não-paradigmáticos (pessoas que sofrem de Alzheimer, aidéticos em fase 

terminal, crianças que nascem sem parte do cérebro, adultos com deficiência mental severa, 

etc.). Segundo Frey, esses casos não deixam dúvidas que muitos humanos não possuem as 

“potencialidades para o enriquecimento” 55, e por tal motivo esses seres humanos levam vidas 

de qualidade muito mais baixa que seres humanos normais. 

Por isso a questão da defesa dos humanos não-paradigmáticos com o tom de 

igualdade colocado por Regan é tão criticada por Frey; seu posicionamento sugere que a vida 

somente deve ser mantida se houver “qualidade” em vivê-la (isso explica o fato de ser a favor 

da eutanásia); e se nem todos os seres humanos possuem o mesmo valor de vida, os animais 

possuem ainda menos. Assim como o conceito de valor inerente, a visão de Regan de que 

toda vida humana têm o mesmo valor é contestada, uma vez que as vidas dos seres humanos 

                                                           
53 Frey. Ibidem. p.118. 
54 Frey. Ibidem. p. 116. 
55 Frey. 1987. p. 57 - 59 
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adultos normais são incomparavelmente mais ricas do que a vida de crianças, seres 

defeituosos e animais.  

Portanto, quando comparadas as vidas humana e animal, fica claro que a animal 

tem um valor determinantemente inferior; segundo ele, não é que a vida do animal seja 

desprovida de valor; porém, vale menos do que a humana. Quando o autor afirma que a vida 

humana vale mais que a do animal, toma como referência a “qualidade de vida” já debatida 

anteriormente. Então, assim como a vida de um humano adulto normal vale mais do que a dos 

humanos não-paradigmáticos 56, a de um animal vale menos que a vida de qualquer ser 

humano. 

Uma vez que vidas animais e humanas não têm o mesmo valor, Frey sustenta que 

é justificado que seja mantido o atual tratamento para com os animais no que diz respeito às 

práticas de vivissecção e seu uso como cobaias; e ainda que deve ser revisto o tratamento 

dispensado aos casos não-paradigmáticos. 

Ao atacar a proposição de Regan de estabelecer igual valor inerente para as vidas 

humanas e animais a partir do problema que coloca para os casos dos humanos não-

paradigmáticos, Frey considera que o lugar absoluto da vida na teoria dos direitos de Regan se 

torna facilmente contestado, uma vez que não se pode mais considerar que animais tenham 

valor inerente igual ao dos seres humanos; e mais ainda, se não é possível conceder igual 

valor mesmo às vidas humanas independentemente de sua qualidade, devemos questionar 

sobretudo a suposição de que animais possuam algum valor inerente.  

Ainda que Frey não aborde diretamente com esta crítica qual tipo de tratamento 

deve ser dado aos animais, é notável a sua resistência à reivindicação de que animais possam 

ter ou vir a ter algum direito moral. Sua conclusão é somente a tese de que não adianta incluir 

os animais na comunidade moral e nem comparar com os casos marginais. Para ele, aliado à 

questão do valor da vida, o conceito de autonomia deve ser levado a termo para as decisões 

sobre a qualidade de uma vida e ajudar a decidir se é permitido matar ou não esses seres 57, 

mas afirma que, devido ao conjunto de benefícios que ações como a vivissecção traz à 

comunidade humana, ele é a favor de tal prática, bem como de testes em seres humanos, 

desde que administrados com o máximo de cuidado – pois resultados de testes em organismos 

                                                           
56 Frey, 1987. p.40. 
57 Frey. 1987. P.50. 
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humanos se mostram mais eficazes. Aqui fica clara a posição utilitarista (ultra) preferencial de 

Frey. 

Ilustradas as principais críticas de Frey, vejamos como Regan as responde. Ele 

ressalta primeiramente que valor inerente e qualidade de vida são ideias distintas, às quais 

Frey teria confundido. Segundo Regan, ao se falar em qualidade de vida, refere-se a quão bem 

se passa uma vida individual, já a noção de valor inerente refere-se ao estatuto moral de um 

indivíduo, e ao valor deste enquanto tal 58. Quanto à questão de que existem vidas com pouca 

ou quase nenhuma qualidade, Regan concorda, mas o que ele não aceita é que a baixa 

qualidade de vida resulte em um estatuto moral diferente, ou seja, não há justificação moral 

para que indivíduos com uma melhor qualidade de vida possam tratar como meios ou recursos 

aqueles que possuem uma qualidade de vida mais baixa.  

Além disso, Regan enfatiza que não atribui valor a toda e qualquer vida humana, 

como Frey sugere, visto que nem todos os seres humanos obedecem aos critérios 

estabelecidos por ele para ser considerados sujeitos de uma vida (fetos, por exemplo). A 

questão principal para Regan é que a qualidade de vida, dada a sua devida distinção de valor 

inerente, não deve ser decisiva no tratamento que devemos oferecer aos humanos não 

paradigmáticos, principalmente no que diz respeito à sua “utilidade prática” para os outros; 

assim, os humanos deficientes devem ser tratados com respeito, e assim também animais não 

humanos. Segundo Regan, é uma questão de justiça tratar com respeito os animais, e não uma 

questão de bondade ou sentimentalismo.  

De acordo com o raciocínio de Regan, a partir do valor inerente de todos os 

sujeitos de uma vida, os agentes morais humanos possuem o dever ético do respeito moral 

básico instituído pela razão, e isso se aplica para animais humanos e não humanos. Ao falar 

de respeito, Regan refere-se principalmente ao respeito pela vida, pela dignidade e pelos 

direitos ou interesses dos indivíduos. O autor considera que o erro fundamental da relação 

entre animais humanos e não humanos é que os últimos sejam tratados como meras coisas, 

como recursos, que existem com a única finalidade da satisfação de interesses humanos; essa 

relação exploratória apenas reforça um sistema sem nenhum respaldo moral.  

Portanto, se reconhecemos juntamente a Regan que alguns animais possuem a 

complexidade psicológica que os torna sujeitos de uma vida e, consequentemente, possuem 

                                                           
58 REGAN. Defending animal rights. p. 49. 
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valor inerente, teríamos que assumir que eles possuem o direito a ser tratados com tanto 

respeito quanto humanos não-paradigmáticos. Porém, se admitirmos as objeções de Frey, 

além de destituir animais não humanos de direitos, teremos sérios problemas também com a 

proteção dos seres humanos não-paradigmáticos. 

Quanto à negação de crenças e desejos aos animais, Frey argumenta que os 

animais são incapazes de possuir crenças porque o objeto de toda e qualquer crença consiste 

no reconhecimento da veracidade de uma dada proposição linguística 59. Para ele, não se pode 

formular crenças sem o auxílio da linguagem, pelo menos a um grau em que seja possível a 

compreensão de frases completas, e uma vez que os animais são incapazes de se expressar 

através de símbolos linguísticos, não podem reconhecer a veracidade de qualquer frase; 

portanto, eles não podem possuir crenças, bem como não conseguem formular desejos – já 

que os desejos pressupõem necessariamente crenças 60. O argumento de Frey para o 

posicionamento de que os animais não possuem crenças e desejos é o de que são incapazes da 

sofisticação mental para tanto. Podemos perceber aqui a proximidade desse argumento com a 

tese cartesiana de que animais não podem sentir porque não produzem linguagem. 

Para contestar tal argumento, Regan alerta para as implicações absurdas que ele 

acarreta para a questão da aprendizagem da linguagem, pois se é o caso que não é possível 

formular crenças sem o auxílio da linguagem, deve-se assumir que crianças que ainda não 

aprenderam a usar a linguagem ao nível em que seja possível compreender frases completas 

não possuem crenças, ou seja, levado a termo esse argumento sugeriria que ninguém poderia 

aprender a usar linguagem. Como afirmado por Regan:  

 

A compreensão de Frey de casos "normais", quando juntamente com seu 
ponto de vista sobre o objeto de crença, leva à conclusão de que ninguém 
pode aprender uma língua. Isto, por sua vez, leva ao resultado indesejável 
que ninguém pode acreditar em qualquer coisa, se o objeto da crença é, 
como Frey diz, que uma frase em particular é verdade. A primeira parte do 
argumento que mostra isso pode ser formulada da seguinte forma: (1) Se, 
para crer em qualquer coisa, é preciso acreditar que determinadas sentenças 
são verdadeiras, os indivíduos que não entendem frases não podem acreditar 
em qualquer coisa. (2) As crianças, antes de aprender uma língua, não 
entendem sentenças (3) Portanto, as crianças não podem acreditar em 
qualquer coisa. O primeiro passo apenas reafirma a visão de Frey sobre o 
objeto de crença; o segundo estabelece uma obviedade evidente; e o terceiro 
a conclusão que decorre de 1 e 2. Onde este argumento pode ser 
considerado? Ele acarretaria nas seguintes etapas, que são resultados das 

                                                           
59 Frey. Ibidem. p. 87. 
60 Frey, Ibidem, p. 55. 
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anteriores: (4) Se as crianças não podem ter crenças, então elas não podem 
aprender uma linguagem. (5) Portanto, as crianças não podem ser ensinadas 
a usar uma linguagem. (REGAN, The Case for Animal Rights, p. 44-45). 

 

Segundo Regan, portanto, temos mais motivos para crer que a aprendizagem da 

linguagem requer capacidade prévia de crença. Para pronunciar suas primeiras palavras, uma 

criança precisa crer que existe algo concreto ao qual está se referindo, ou seja, é feita uma 

relação prévia entre o objeto e o sujeito que tenta expressá-lo, o que não pode ocorrer se 

considerarmos que a linguagem precede a crença, e não o contrário. Sem estabelecer a relação 

entre a coisa designada e a palavra que a designa, nenhuma criança poderia aprender a utilizar 

os símbolos linguísticos. A consequência disso seria desastrosa, pois tal como afirmado: 

ninguém poderia aprender a usar a linguagem; e uma vez que as condições para formular 

crença não fossem alcançadas, já que quem não domina a linguagem não possui crenças, 

então não haveria crenças ou desejos por parte de pessoa alguma; o que, claro, é um grande 

engano. 

Devemos concluir, portanto, que Regan acerta em sua defesa contra os 

argumentos de Frey, e que é possível que existam crenças pré-linguísticas/não-linguísticas 

que fazem com que nós, humanos, possamos aprender a linguagem. Do mesmo modo que 

essas crenças (e desejos) independem em certa medida da linguagem, também não há motivos 

para pensar que sejam exclusivamente humanas. Logo, podemos afirmar que a objeção de 

Frey à atribuição de crenças e desejos aos animais carece de fundamento.  

 

3.2 Bem-estarismo ou Abolicionismo? 
 

3. 2. 1 A abordagem utilitarista de Peter Singer 

 

Peter Singer (1946), filósofo australiano, é professor na Universidade de 

Princeton, nos Estados Unidos. Atua na área de ética prática, tratando questões de Ética a 

partir de uma perspectiva utilitarista, discutindo questões como aborto, eutanásia e pobreza 

mundial. Singer foi professor de filosofia na Universidade de Monash em Melbourne, onde 

fundou o Centro para Bioética Humana. Seu trabalho mais abrangente é Practical Ethics 

(Ética Prática) – 1979, publicado no Brasil pela Martins Fontes em 1994, obra na qual analisa 

detalhadamente por que e como os interesses dos seres devem ser avaliados. Singer afirma 

que os interesses de um indivíduo devem ser sempre avaliados de acordo com as suas 
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propriedades concretas, e não pelo fato de ele pertencer a determinado grupo; desse modo, 

acaba por inserir os animais não humanos em sua defesa ética 61. 

Seu livro Libertação Animal (Animal Liberation, 1975), publicado no Brasil pela 

editora Lugano em 2004, foi uma importante influência no movimento pela defesa da causa 

animal; nessa obra ele argumenta veementemente contra o especismo, e considera que todos 

os seres que são capazes de sofrer devem ter seus interesses considerados de forma igualitária, 

concluindo que o uso de animais - nos moldes atuais - para alimentação, dentre outros usos 

exploratórios, é injustificável, já que cria sofrimento desnecessário. Assim, ele considera que 

medidas como o vegetarianismo e o fim da vivissecção devem ser adotadas, embora defenda 

que algumas experiências com animais poderão ser realizadas se o benefício humano for 

maior que o mal causado aos animais em questão (por exemplo, na busca pela cura de 

doenças e avanços em tratamentos médicos), algo que será duramente criticado por Regan.  

Neste tópico, pretendemos analisar mais largamente a perspectiva de Singer na 

defesa dos animais não humanos para averiguar até que ponto ela é uma boa alternativa em 

contraponto com as demais, e ressaltar as críticas feitas por Tom Regan. Para tanto, 

precisaremos entender a questão central da filosofia de Singer, que é o que o autor chama de 

Princípio de Igual Consideração de Interesses, bem como de que modo o autor estende tal 

princípio aos animais; para isso utilizaremos em nossa análise o seu livro Ética Prática 

(2002), e também Libertação Animal, onde Singer faz uma vasta descrição das péssimas 

condições em que vivem os animais criados para a utilização do homem. 

Singer apresenta em Ética Prática três teses sobre o princípio da igualdade em sua 

teoria utilitarista: em primeiro lugar, ele não se fundamenta na posse de racionalidade, 

inteligência, personalidade moral nem tampouco nas eventuais habilidades extraordinárias do 

indivíduo, por considerar tais fatores extrínsecos na consideração moral dos seres; em 

segundo lugar, não há qualquer diferença de competências ou aptidões entre as pessoas que 

seja capaz de justificar a desigualdade na consideração moral aos seus interesses; e em 

terceiro lugar, defende que a igualdade é um princípio ético básico vinculado a um ideal 

moral e não a um juízo factual. Nesse sentido, a universalidade é compreendida como uma 

propriedade fundamental dos juízos éticos, atrelada à categoria dos interesses.  

                                                           
61 FONTE: http://www.egs.edu/faculty/peter-singer/biography/. Acesso em 28/01/2014. 

http://www.egs.edu/faculty/peter-singer/biography/
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Daí advém o Princípio da Igual Consideração dos Interesses, que Singer 

desenvolve se pautando pela exigência de imparcialidade e coloca a mesma importância aos 

interesses de todos os que são atingidos por nossos atos 62. No entanto, é possível em alguns 

casos estabelecer prioridade de interesses sem ser incoerente com o princípio de igual 

consideração; por exemplo, a dor de um determinado indivíduo pode ser mais intensa que a de 

outro, e nesses casos deve receber prioridade, não por ser a dor daquele indivíduo 

especialmente, e sim por ser mais intensa.  

De fato, a intensidade e/ou gravidade da dor sentida não é o único fator relevante 

na consideração igualitária de interesses, pois as consequências da mesma podem ser 

estendidas à presença de terceiros que podem por sua vez ser afetados pelo problema. O 

princípio de igual consideração dos interesses é entendido, assim, como uma balança que 

favorece o lado cujo interesse for mais forte, ou em que vários interesses se articulam para 

exceder em peso um número menor de interesses semelhantes, independente de a quem 

pertençam os interesses analisados.  

Estabelecido o princípio da igual consideração de interesses em sua teoria ética 

com suas devidas ressalvas e abrangências, Singer afirma no terceiro capítulo de Ética 

Prática que se aceitamos tal princípio quanto a membros de nossa espécie, teremos também 

de aceitá-lo como uma sólida base moral para as relações com aqueles que não pertencem a 

ela: os animais não humanos; segundo ele, tal proposta pode parecer totalmente estranha à 

primeira vista, uma vez que estamos habituados a encarar como problemas morais urgentes do 

nosso tempo a discriminação contra membros das minorias raciais ou contra as mulheres; 

problemas que, segundo ele, são sérios, merecedores do tempo e da energia de qualquer 

pessoa responsável. “Mas que dizer dos animais? Não estará o bem-estar dos animais numa 

categoria totalmente diferente, que só interessa às pessoas loucas por cães e gatos? Como 

pode alguém gastar o seu tempo com a igualdade dos animais quando a verdadeira igualdade 

é negada a tantos seres humanos?” 63. 

                                                           
62 Segundo Singer, “a essência do princípio da igualdade na consideração de interesses exige que se atribua o 
mesmo peso, nas nossas deliberações morais, aos interesses semelhantes de todos os afetados pelas nossas ações. 
Isto significa que, se só X e Y forem afetados por uma possível ação e se X se arriscar a perder mais do que Y se 
habilita a ganhar, o melhor será não praticar essa ação. Não podemos dizer, se aceitarmos o princípio da 
igualdade na consideração de interesses, que é melhor realizar essa ação, apesar dos fatos descritos, porque 
estamos mais preocupados com Y do que com X. O que o princípio implica de fato é o seguinte: um interesse é 
um interesse, independentemente de quem é esse interesse. SINGER, 2002, p. 30-31. 
 
63 SINGER, 2002. p.65. 
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Mas de acordo com Singer, a atitude de não levar os interesses dos animais a sério 

reflete um preconceito popular semelhante (e tão infundado quanto) ao que levou os 

escravagistas brancos a não considerar com a devida seriedade os interesses dos seus escravos 

africanos. Diz ele que é fácil criticar os preconceitos ultrapassados dos quais nossa sociedade 

se considera liberta; é mais difícil distanciarmo-nos das nossas próprias perspectivas para 

poder enxergar preconceitos que as nossas crenças e valores escondem. Então, é preciso que 

estejamos dispostos agora a seguir “os argumentos até onde eles nos conduzirem, sem a ideia 

preconcebida de que o problema não merece a nossa atenção”.  

Quanto ao argumento que Singer usa para estender o princípio da igualdade aos 

animais, o autor afirma que para o entendermos, temos de ter uma compreensão clara da 

natureza do princípio de igual consideração de interesses. Uma vez que este princípio implica 

que a nossa preocupação moral não dependa do aspecto nem das suas capacidades 

individuais 64, ele implica também que o fato de certos seres não pertencerem à nossa espécie 

não nos dá o direito de explorá-los e, do mesmo modo, o fato de serem menos inteligentes que 

nós não significa que os seus interesses possam ser ignorados. 

Reforçando o argumento em Libertação Animal, o autor afirma que se “a 

possessão de um grau superior de inteligência não dá a um humano o direito de utilizar outro 

para os seus próprios fins, como é que pode permitir que os humanos explorem os não 

humanos com essa intenção?” 65. É claro, Singer herda tal concepção do utilitarismo de J. 

Bentham, estabelecendo o critério de consideração moral baseado na senciência.  

Bentham questiona o critério da razão porque, segundo ele, se o critério 

considerado para estabelecer consideração moral for este, o fato de muitos animais não 

humanos serem mais racionais do que bebês humanos, ou colocaria esses animais dentro e os 

bebês fora da comunidade moral; ou, se fossem excluídos adotando-se um nível mais elevado 

de raciocínio como critério, com certeza essas (e outras) crianças também o seriam. O autor 

traz esse raciocínio não para afirmar a correção do critério da razão aplicada coerentemente, 

mas para mostrar que é o critério errado a ser utilizado. O autor questiona ainda que mesmo 

que as coisas não fossem assim, ou seja, caso não existissem animais mais inteligentes que 

                                                           
64 Podemos afirmar que o fato de algumas pessoas não pertencerem à nossa raça, por exemplo, não nos dá o 
direito de explora-las, tal como o fato de algumas pessoas serem menos inteligentes que outras não significa que 
os seus interesses possam ser ignorados. 
65 SINGER, 2004, p. 18. 
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crianças, que importância isso teria? A questão não é saber se são capazes de raciocinar, ou se 

conseguem falar, mas, sim, se são passíveis de sofrimento.  Em suas palavras: 

 

É possível que algum dia se reconheça que o número de pernas, a anatomia 
da pele ou a terminação dos sacrum são motivos igualmente insuficientes 
para se abandonar um ser sensível ao mesmo destino. O que mais deveria 
determinar a linha insuperável? A faculdade da razão, ou, talvez, a 
capacidade de falar? Mas para lá de toda comparação possível, um cavalo ou 
um cão adultos são muito mais racionais, além de bem mais sociáveis, do 
que um bebê de um dia, uma semana, ou até mesmo de um mês. 
Imaginemos, porém, que as coisas não fossem assim; que importância teria 
tal fato? A questão não é saber se são capazes de raciocinar, ou se 
conseguem falar, mas sim se são passíveis de sofrimento. (BENTHAM, 
2007, p. 311). 

 

Singer defende que a senciência não é um simples critério entre outros (como 

razão, linguagem etc.), pois, se o princípio de igual consideração lida com interesses, então a 

capacidade de possui-los precisa ser satisfeita antes, para que o princípio seja aplicado ao 

caso. O princípio deve levar um sofrimento em igual consideração a um sofrimento 

semelhante de qualquer outro ser, tanto quanto é possível fazer comparações aproximadas. 

Como afirma em Ética Prática: 

 

Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para a recusa de tomar 
esse sofrimento em consideração. Independentemente da natureza do ser, o 
princípio da igualdade exige que o sofrimento seja levado em conta em 
termos igualitários relativamente a um sofrimento semelhante de qualquer 
outro ser, tanto quanto é possível fazer comparações aproximadas. Se um 
determinado ser não é capaz de sofrer nem de sentir satisfação nem 
felicidade, não há nada a tomar em consideração. É por isso que o limite da 
senciência (para usar o termo como uma abreviatura conveniente, ainda que 
não estritamente precisa, da capacidade de sofrer ou de sentir prazer ou 
felicidade) é a única fronteira defensável da preocupação pelo interesse 
alheio. Marcar esta fronteira com alguma característica como a inteligência 
ou a racionalidade seria marcá-la de modo arbitrário. (SINGER, 2002, P.67) 

 

Este é basicamente o argumento para alargar o princípio da igualdade aos animais 

não humanos; mas devido às dúvidas sobre o que esta igualdade implica na prática, existem 

ressalvas necessárias: por exemplo, devemos observar que em alguns casos deve-se dar maior 

consideração ao sofrimento humano, quando este é maior devido à maior capacidade racional; 

já que de acordo com o princípio da diminuição da utilidade marginal, uma dor maior implica 
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o dever do “tratamento desigual”, então, uma capacidade racional maior implicar um 

sofrimento maior, esse sofrimento deve receber prioridade, pois essa atenção se deve à 

quantidade do sofrimento. 

O autor defende que é perfeitamente aceitável que, no caso de duas vítimas de 

cancro (uma humana e uma não humana), por exemplo, a vítima humana sofre mais que a 

vítima não humana. Este fato não põe em dúvida a igualdade na consideração de interesses 

dos não humanos, mas somente significa que devemos ter cuidado quando comparamos os 

interesses de diferentes espécies 66. O que Singer chama atenção, em síntese, é que em 

algumas situações, um membro de uma espécie sofrerá mais do que o de outra. Neste caso 

devemos continuar a aplicar o princípio da igualdade na consideração de interesses, mas o 

resultado consiste, é claro, em dar prioridade ao alívio do maior sofrimento. Apesar de em 

certas ocasiões a maior capacidade racional implicar um sofrimento maior, em outras, o 

sofrimento pode ser menor. 

A partir disso, Singer é contra o uso dos animais não humanos para alimentação, 

posto que os mesmos são desnecessários à sobrevivência humana de um modo geral e se 

persiste como um costume fortemente enraizado na cultura de vários países é por puro 

preconceito especista 67. Nesse sentido, o autor considera como exceção apenas casos como o 

dos esquimós, que vivem num ambiente onde têm de matar animais para a sua alimentação ou 

morrer de fome, então seu interesse em sobreviver sobrepõe-se ao dos animais não humanos 

que matam; mas os cidadãos das sociedades industrializadas podem facilmente obter uma 

alimentação adequada sem a utilização da carne animal.  

O autor afirma que o peso esmagador das provas médicas indica que a carne dos 

animais não é necessária para uma boa saúde nem para a longevidade, e que é menos 

necessária e eficiente ainda a produção de animais nas sociedades industrializadas, dado que a 

maioria dos animais consumidos foi engordada com cereais ou outros alimentos que poderiam 

ser usados diretamente na alimentação humana 68. Singer defende que: 

                                                           
66 SINGER, 2002, p. 68. 
67 Cf. esta afirmação de Singer em Libertação Animal: “Além disso, as pessoas têm – ou pensam ter – interesse 
na continuação da prática especista de criação e abate de animais para alimentação e isto fá-las estar dispostas a 
aceitar as garantias de que, pelo menos neste campo, não existe muita crueldade. Como vimos, as pessoas estão 
ainda dispostas a aceitar formas falaciosas de raciocínio, (..) formas essas que não aceitariam de modo nenhum, 
se estas não parecessem justificar a sua dieta alimentar preferida” (SINGER, 2004, p. 168). 
 
68 O autor, no entanto, faz uma ressalva: podem excetuar-se os animais criados inteiramente à base de terras de 
pastagens impróprias para cultivo. Fora esses animais (o que é algo um tanto difícil de encontrar, devemos 
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A argumentação contra a utilização de animais para a alimentação ganha 
especial relevância quando os animais são submetidos a condições de vida 
miseráveis, para os seres humanos disporem da sua carne ao mais baixo 
custo possível. As modernas formas de criação intensiva aplicam a ciência e 
a tecnologia em prol da atitude segundo a qual os animais são objetos para o 
nosso uso. Para ter carne na mesa a um preço acessível, a nossa sociedade 
tolera métodos de produção de carne em que se aprisionam animais 
sencientes em condições superlotadas inadequadas durante a totalidade da 
sua vida. (SINGER, 2002, p.74) 

 

Em relação ao uso de animais não humanos em experimentos, área onde de acordo 

com Singer o especismo pode ser estudado com maior clareza, ele afirma que se os cientistas 

argumentam que esses experimentos podem levar a descobertas para a humanidade, têm que 

assumir que animais humanos e não humanos são semelhantes em aspectos cruciais, por 

exemplo, se forçar um rato a escolher entre morrer de fome e atravessar uma grelha 

eletrificada para obter comida nos diz algo sobre as reações dos seres humanos ao estresse, 

temos de pressupor que o rato também sente estresse neste tipo de situação. Uma defesa da 

experimentação animal, em geral, é dizer que esta é justificável por servir a objetivos 

médicos. Singer discorda ao observar que a maioria dos experimentos não alivia mais 

sofrimento do que de fato causa, e não serve para interesses maiores, uma vez que envolvem 

pesquisas de produtos, e não de cura de doenças.  

As empresas farmacêuticas testam novos shampoos e cosméticos colocando gotas 

de soluções concentradas desses produtos nos olhos de coelhos, um teste conhecido pelo 

nome de "teste de Draize"; tal teste é administrado de duas formas: o Eye Draize consiste na 

introdução de doses concentradas de substâncias tóxicas e irritantes diretamente nos olhos de 

animais, preferencialmente coelhos albinos conscientes e colocados em aparelho de 

contenção; a outra forma é o Skin Dreize, que consiste em depilar uma parte da pele do dorso 

do coelho e pingar a substância a ser testada, e após alguns dias analisa-se os ferimentos, que 

são úlceras, edemas e outros efeitos colaterais 69. As reivindicações feitas pelo movimento de 

libertação animal levaram diversas empresas a abandonar esta prática, e logo descobriu-se um 

teste alternativo que não recorre aos uso de animais. Ainda assim, muitas empresas, incluindo 

                                                                                                                                                                                     
admitir), carne é um objeto de consumo considerado por ele um luxo, apenas porque as pessoas apreciam o seu 
sabor, não por necessidade. SINGER, 2002, p. 72-73. 
 
69 ORLANS, 1993 apud FEIJÓ, 2005, p.75. 
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algumas das maiores (empresas conhecidas, como a PANTENE 70), ainda continuam a efetuar 

o teste.  

Os aditivos alimentares, por sua vez, incluindo corantes e conservantes artificiais, 

continuam a ser submetidos a testes que determinam a “dose letal” ou o nível de consumo que 

provoca a morte de 50% dos animais da amostra (LD50). Neste processo, quase todos os 

animais ficam muito doentes antes de morrer e poucos sobrevivem 71; o teste dura vários dias, 

durante os quais os animais sofrem dores, diarreia, convulsões e sangramento nos olhos e na 

boca, e os que conseguem sobreviver são sacrificados, já que perdem seu “valor científico” 72. 

Para Singer, estes testes não são necessários para evitar o sofrimento humano, e ainda que não 

houvesse alternativa à utilização de animais para verificar a segurança de certos produtos, já 

possuímos shampoos e corantes alimentares suficientes; não havendo necessidade de 

desenvolver novos produtos que podem ser perigosos 73.  

Nestes casos, e em muitos outros, os benefícios para a humanidade são nulos ou 

no mínimo incertos, enquanto as perdas para os membros de outras espécies são certas e reais. 

Desse modo, as experiências violam o princípio da igual consideração dos interesses de todos 

os seres, independentemente da espécie e, portanto, são moralmente injustificáveis. Singer 

comenta que o argumento acerca das experiências com animais ignorou muitas vezes este 

aspecto porque foi posto em termos absolutos, ao sugerir uma suposta disposição do 

adversário dessas experiências a concordar em deixar morrer milhares de pessoas que 

poderiam ser curadas a partir de experiências feitas em animais; ou seja: se for contra os 

experimentos, você também é contra as pessoas; o que Singer mostra que não procede.  

Ele afirma que a questão de deixar milhares de pessoas morrerem caso os testes 

não sejam feitos é algo meramente hipotético, visto que as experiências feitas até agora não 

tiveram resultados assim tão espetaculares. Se um experimento realmente fosse salvar 
                                                           
70 FONTE: Instituto Nina Rosa: www.institutoninarosa.org.br.  
71 SINGER, 2002, p.77. 
72 Cf, “Testes em laboratório”. Sociedade União Internacional Protetora de Animais (Suipa): 
http://www.suipa.org.br/index.asp?pg=experienciaAnimal.html . Acesso em 20 de janeiro de 2014. 
73 Dentre muitos dos exemplos que Singer usa para mostrar que nem todos os testes realizados servem para 
aliviar o sofrimento humano ou servir a propósitos médicos, ele menciona o exemplo do Instituto de 
Radiobiologia das Forças Armadas dos Estados Unidos, em Bethesda, no estado de Maryland, onde treinaram 
macacos rhesus para correrem no interior de uma grande roda. Se diminuíssem o ritmo da corrida, a roda 
também desacelerava e os macacos recebiam um choque elétrico. Depois de os macacos estarem treinados para 
correr durante grandes períodos de tempo, recebiam doses letais de radiação. Em seguida, enquanto tinham 
náuseas e vomitavam, eram forçados a continuar a correr até caírem. A ideia deste teste é proporcionar 
informações sobre a capacidade dos soldados para continuar a lutar após um ataque nuclear. Assim, notamos que 
nem todas as experiências efetuadas nas universidades podem ser defendidas com base na ideia de que aliviam 
maior sofrimento do que infligem. 

http://www.institutoninarosa.org.br/
http://www.suipa.org.br/index.asp?pg=experienciaAnimal.html
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milhares de pessoas caso uma dúzia de animais tivesse que ser submetida a um desses testes, 

de acordo com a igualdade na consideração de interesses seria correto fazê-lo. Esta é, segundo 

Singer, a resposta que um utilitarista teria que dar 74 – mas para ele, aqueles que acreditam em 

direitos absolutos poderiam afirmar que é sempre um erro sacrificar um ser, humano ou 

animal, tendo em vista o benefício de outro (Como é o caso de Regan). Os que acreditam em 

direitos humanos devem, por coerência, defender que a experimentação não deve ser 

realizada, sejam quais forem as consequências. Singer coloca a questão, num primeiro 

momento, da seguinte forma: 

 

Quando é que as experiências com animais são justificáveis? Depois de ter 
conhecimento da natureza de muitas das experiências realizadas, algumas 
pessoas reagem, dizendo que todas as experiências com animais devem ser 
imediatamente proibidas. Mas, se fizermos exigências assim absolutas, os 
experimentadores terão uma resposta pronta: Estaríamos dispostos a deixar 
morrer milhares de seres humanos que poderiam ser salvos por uma única 
experiência, realizada num único animal? (SINGER, 2004, p. 66). 

Um utilitarista, segundo ele, poderia, no entanto, objetar considerando que:  

A questão, é claro, é puramente hipotética. Nunca houve e nunca haverá uma 
única experiência que salve milhares de vidas. A maneira de responder a esta 
questão hipotética é colocando outra: Estariam os experimentadores 
dispostos a realizar as suas experiências num órfão humano com menos de 
seis meses se essa fosse a única forma de salvar milhares de vidas? 
(SINGER, 2004, p. 66). 

Para Singer, se o cientista não estiver preparado para praticar o mesmo 

experimento em humanos órfãos com lesões cerebrais graves e irreversíveis, de acordo com a 

mencionada hipótese de que fosse a única maneira de salvar milhares de pessoas, isto é, se os 

cientistas não estiverem preparados para usar esses humanos (e os animais não humanos 

usados são geralmente mais conscientes e racionais do que os humanos aludidos), então o 

experimento é injustificável por ser especista, pois os cientistas revelar-se-iam tendenciosos 

sempre que efetuam as suas experiências em animais não humanos com objetivos que eles 

próprios pensam que não justificariam o uso de seres humanos com um grau igual ou inferior 

de senciência, consciência, sensibilidade, etc. Se esse preconceito fosse eliminado, diz Singer, 

o número de experiências com animais reduzir-se-ia consideravelmente. 

Como sabemos que os animais não humanos sentem dor? De acordo com Singer, 

no caso dos outros humanos nós presumimos que sentem dor porque temos uma reação 

                                                           
74 Ver a argumentação de Singer em Ética Prática (2002), p. 14.  
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quando a sentimos, e podemos observar reações semelhantes neles diante de estímulos 

semelhantes – tal método é aplicável a outros animais não humanos, ou seja, em ambos os 

casos não podemos experimentar diretamente a dor do outro, mas podemos observar que 

ambos reagem à dor de forma muito semelhante e o seu comportamento constitui uma 

justificação suficiente para a convicção de que sentem dor.  

Com exceção dos símios que foram ensinados a comunicar por meio da 

linguagem de sinais, aqueles animais que não podem dizer que sentem encontram outras 

formas de manifestar os seus estados interiores, demonstrando que podemos ter a certeza que 

um ser sente dor mesmo que não possa fazer uso da linguagem para comunicá-la. Assim, 

Singer responde aos que objetam que aquilo que nos faz saber que humanos sentem dor é a 

capacidade para a linguagem. Ele afirma que podemos perceber a dor mesmo dos humanos 

muito antes de eles aprenderem uma linguagem, bem como podemos perceber nos animais.  

O autor cita ainda a favor da sua tese sobre a dor animal o fato de que o sistema 

nervoso de todos os vertebrados é basicamente semelhante 75, que também serve para 

argumentar contra a suposição – e decorrente uso de tal argumentação para questionar a 

existência de defensores de animais e não de plantas – de que plantas também sentem dor, 

pois nenhuma das razões em que podemos nos apoiar para estabelecer a crença de que os 

animais sentem dor se aplicam às plantas, devido à falta de evidência comportamental e de 

similaridade anatômica entre plantas e animais, já que aquelas não possuem um sistema 

nervoso organizado como estes / como nós. 

No quarto capítulo de Ética Prática, Singer faz uma extensa análise sobre o valor 

da vida, das funções do utilitarismo de regras e de atos, e do conceito de pessoa, aos quais não 

nos estenderemos aqui 76. Importa-nos discutir o momento a partir do qual o autor aplica a 

análise do valor da vida às vidas de animais não humanos. Dentre as razões listadas por 

Singer para afirmar que alguns animais não humanos são pessoas 77, estão: o aprendizado de 

linguagem de sinais; a percepção da representação visual do próprio corpo em outro plano e, 

por fim, a capacidade de referência a acontecimentos passados e futuros.  

Singer aponta as considerações de Stuart Hampshire e Michael Leahy, segundo as 

quais somente seres que possuem linguagem podem ter consciência biográfica de si, e 

                                                           
75 Cf. SINGER, 2004, p. 21-25. 
76 Cf. SINGER, Ibidem, cap. 4. 
77 SINGER, Ibidem. P.119. 
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nenhum animal não humano possui linguagem 78. Singer aponta que a segunda premissa é 

falsa, haja vista os estudos com os símios antropoides que se comunicam por sinais e mostram 

claramente que possuem, de fato, “uma expectativa de uma ordem de acontecimentos no 

futuro”. Entretanto, ao reformular-se o argumento para aplicá-lo somente aos animais que não 

usam linguagem, faria sentido dizer que não possuem autoconsciência biográfica? Se assim 

fosse, afirma Singer, nenhum ser sem uma linguagem poderia ser considerado como pessoa; 

isto aplica-se tanto aos bebês humanos como aos animais a quem não foi ensinada a 

linguagem de sinais. 

A segunda é que, como os animais se comunicam com membros da mesma 

espécie, isso indica que possuem uma linguagem – apenas diferente da nossa 79. A 

incapacidade estaria, então, em nossa percepção. Contudo, Singer busca questionar a premissa 

maior do argumento: não há nada de inteiramente inconcebível no fato de um ser ter a 

capacidade de pensamento conceitual sem que tenha uma linguagem; existem exemplos de 

comportamento animal extraordinariamente difíceis de serem explicados (quando não 

categoricamente impossíveis), a não ser que se pressuponha que os animais estão pensando 

conceitualmente.  

A partir disso o autor cita diversos exemplos obtidos a partir de experimentos de 

observação do comportamento animal que demonstram a existência de conjuntos complexos 

que apontam para a conclusão de que possuem tanto memória do passado como expectativas 

acerca do futuro, mostrando que são autoconscientes, formam intenções e agem a partir delas. 

Singer explora essa intencionalidade como um forte indicador de que há consciência temporal 

de si – ele refere-se, sobretudo, aos chimpanzés. Se estes animais podem conceber um plano 

meticuloso para conseguir uma banana, não agora, mas em algum momento futuro, e tomar 

precauções contra a sua tendência a revelar intencionalmente o objeto do plano, eles devem 

ter consciência de si enquanto entidade distinta dotada de existência no tempo 80. Tais 

argumentos levam o autor a discutir o status de pessoa, de modo a estendê-lo a alguns animais 

não humanos. 

                                                           
78 Cf. HAMPSHIRE, Apud SINGER, Ibidem, p. 122. 
79 “(...) quer sejam as canções melodiosas das baleias-de-dorso-cinzento, os zumbidos e assobios dos golfinhos, 
os uivos e latidos dos cães, os trinados das aves ou até a dança realizada pelas abelhas quando regressam à 
colmeia, que transmite às outras a distância e a direção da fonte de alimentos de onde aquelas regressaram.”. 
SINGER, Ibidem, p.122. 
80 SINGER, 2002. P. 126. 
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Para Singer, devemos atentar para uma diferenciação entre o conceito de pessoa e 

“ser humano”. Em seu entender, há um mau uso do termo ser humano que ajuda a perpetuar a 

disparidade de posicionamento sobre a questão animal. Singer explica que o termo “ser 

humano” é geralmente usado em dois sentidos: o primeiro ao referir-se a um membro da 

espécie biológica Homo sapiens (e isso incluiria embriões, fetos, deficientes mentais 

profundos, anencefálicos, etc.); e o segundo, proposto por Joseph Fletcher, refere-se a um ser 

dotado de consciência de si, autocontrole, senso de futuro e passado, capacidade de 

relacionar-se com os outros, preocupação com os outros, comunicação e curiosidade 81. A 

estes últimos, Singer chama de pessoas. 

O autor diz que é este último sentido que temos em mente quando, por exemplo, 

elogiamos alguém dizendo que “é muito humano” ou que tem “qualidades verdadeiramente 

humanas”. Quando o dizemos, não estamos referindo-nos ao fato de a pessoa pertencer à 

espécie Homo sapiens, mas sim que os seres humanos possuem certas qualidades e que a 

pessoa em questão as possui em grau elevado. Singer observa que existem membros da 

espécie Homo sapiens que não são pessoas (embriões, por exemplo; que são 

indiscutivelmente membros da espécie Homo sapiens, mas não são autoconscientes ou 

possuem um sentido do futuro e a capacidade de se relacionar com os outros), bem como há 

indivíduos que não pertencem à espécie Homo sapiens que apresentam as características de 

pessoa. Observa ainda que a etimologia usada atualmente para o termo pessoa se refere a um 

“ser autoconsciente ou racional”. Este sentido tem precedentes filosóficos em John Locke, 

que define uma pessoa como “um ser inteligente e pensante dotado de razão e reflexão e que 

pode considerar-se a si mesmo aquilo que é, a mesma coisa pensante, em diferentes 

momentos e lugares” 82. Singer adota a definição de Locke e prossegue, afirmando que o erro 

de infligir sofrimento a um ser não pode depender da espécie à qual pertence; bem como é um 

erro matá-lo por tal motivo. 

Com base na exigência de coerência com relação ao erro de se matar pessoas não-

humanas, Singer elabora o seguinte argumento 83: Se a vida humana possui um valor especial, 

é porque a maioria dos seres humanos são pessoas; a ética exige tratar casos semelhantes de 

maneira semelhante; logo, o mesmo valor especial estará na vida de todos os animais que 

forem pessoas. Uma implicação desse raciocínio é que, se matar uma pessoa é realmente pior 

do que matar um ser meramente senciente, então o fato de matarmos um chimpanzé é pior que 
                                                           
81 FLETCHER, Apud SINGER, Ibid., p. 96. 
82 LOCKE, Apud SINGER, 2002. p. 97. 
83 SINGER, Ibidem. p.127. 
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o de matarmos um ser humano que devido a uma deficiência mental congênita não é e jamais 

será uma pessoa. Por certo não é fácil determinar quando outro ser tem consciência de si, mas 

se há dúvidas quando questionamos se são ou não pessoas aqueles indivíduos que pensamos 

ser correto matar (animais para consumo, por ex.), devemos dar a eles o benefício da dúvida. 

Por essas razões, grande parte do assassinato de animais não humanos deve ser condenada.  

Para Singer, numa análise utilitarista, além dos danos diretos para o morto, 

estariam presentes outras razões para a reprovação do assassinato de animais não humanos: o 

sofrimento causado ao ser que é morto, não apenas na hora da sua morte, mas em toda a sua 

vida (por exemplo, nas granjas industriais); e o sofrimento causado a outros animais que eram 

relacionados àquele. A partir disso, Singer conclui que os utilitaristas devem se opor à maioria 

dos abates de animais não humanos. Porém, o autor ressalva que esses fatores não 

constituiriam razões para a oposição ao assassinato de não pessoas, independentemente da dor 

e do sofrimento que este possa causar. 

O autor defende que em relação aos animais portadores de um sentido de tempo a 

única conclusão satisfatória é a de que as razões contra tirar-lhes a vida são tão fortes quanto 

as que dizem respeito à eliminação de seres humanos com deficiências permanentes num 

nível mental semelhante. Essa argumentação evidencia que é um erro matar, mesmo sem 

causar sofrimento ou impacto na vida de outros seres que continuam vivos. Apesar de afirmar 

que tal argumentação aplica-se, no atual estágio de nosso conhecimento, com mais certeza a 

primatas, Singer acrescenta que esta pode ampliar-se ao ponto de incluir todos os mamíferos.  

Concluímos, portanto, a abordagem sobre a posição de defesa animal proposta por 

Singer, na qual o autor estabelece um princípio que leve em consideração os interesses 

semelhantes entre todos os seres que os possuem e defende que animais não humanos 

possuem interesses e, a partir da constatação de que pessoa é um conceito para além de “ser 

humano”, podendo ser aplicado a muitos animais não humanos, conclui ser um erro matar tais 

animais/pessoas não humanas.  

Tal abordagem de Singer nos parece bastante convincente, mas devido às suas 

bases consequencialistas pode dar margem para a exploração e mesmo a morte dos seres que 

afirma defender, i.e., ao admitir, por exemplo – ainda que acredite ser uma oposição 

hipotética –, que vidas de animais não humanos podem ser sacrificadas para alcançar um bem 

maior para a ciência, pode iniciar a derrapagem explicitada pelo próprio autor no argumento 

da ladeira escorregadia, num movimento inverso. A questão é que Singer, em sua 
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preocupação de não colocar a proteção animal em detrimento da proteção humana, apesar de 

defendê-la em concordância com seu Princípio, deixa muitas lacunas em sua teoria que 

quando levadas à prática podem trazer consequências danosas para os primeiros, tal como 

veremos nas críticas de Regan, abordadas no tópico seguinte. 

 

3. 2. 2. Diferenças e objeções de Regan a Singer 

 

Singer, a despeito da inclusão dos animais não humanos em sua teoria, é 

severamente criticado por outros teóricos defensores dos animais – sendo o principal deles 

Regan – por sua perspectiva utilitarista que segundo esses críticos não visa à proteção direta 

dos animais, mas tenciona apenas proporcionar uma fachada de coerência para as conclusões 

óbvias do Princípio de Igual Consideração de Interesses. Em The Case for Animal Rights, 

Tom Regan analisa o alcance e os problemas do utilitarismo. Segundo ele, essa corrente não é 

uma proposta aceitável principalmente porque defende deveres diretos para com os animais, 

mas não direitos para eles; esse ponto é problemático porque tais deveres diretos dependem de 

fatores relativizáveis, e em muitos casos o princípio entra em conflito. Buscaremos nesse 

tópico discutir as diferenciações entre as defesas dos animais de Regan e Singer, bem como as 

críticas que o primeiro faz ao segundo; ressalta-se que as noções de utilitarismo descritas 

neste tópico partem da visão de Regan no The Case. 

Ao discutir sobre o utilitarismo, Regan ressalta haver um elemento comum a todas 

as suas vertentes (hedonista, preferencial): o princípio da escolha de ações morais que 

representem a maior parcela de prazer em detrimento da dor a todos os afetados pelas 

consequências da ação. Assim, o que deve prevalecer é aquilo que trará os melhores 

resultados a todos os envolvidos e isso não necessariamente significa que sejam os melhores 

resultados para o agente 84. Tal postura implica admitir que uma ação nem sempre será boa 

para o agente ou para o indivíduo mais diretamente atingido, mas coerentemente ao 

utilitarismo, trará benefícios ao maior número de envolvidos/afetados pela ação – e este é um 

ponto fundamental da posterior crítica de Regan ao utilitarismo, quando exporá que uma 
                                                           
84 Regan usa o exemplo fictício de uma situação em que quatro indivíduos (Preto, Branco, Amarelo e Vermelho) 
são afetados pelos resultados de uma ação, e o indivíduo Branco é o que está decidindo. Existem apenas duas 
alternativas disponíveis (A1 e A2). Mesmo que as consequências para o indivíduo Branco fossem melhores ao 
escolher A1, segundo o utilitarismo, o que deve ser feito é buscar o que trará os melhores resultados agregativos 
para todos os afetados pelos resultados. E se A2 representar isto, o indivíduo Brando deveria escolhê-lo, ao invés 
de A1.(The Case for Animal Rights, p. 201). 
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teoria de direitos é mais efetiva e coerente do que uma teoria que afirme que os interesses dos 

indivíduos mais atingidos por uma ação podem ser prejudicados, desde que a maioria dos 

envolvidos seja beneficiada 85.  

De acordo com Regan, todos os utilitaristas consideram que o fator decisivo sobre 

a moralidade de nossas ações são as suas consequências, divergindo apenas sobre o que torna 

algumas consequências melhores que outras, e se o princípio da utilidade deve estabelecer 

atos individuais ou regras. Diante dessa distinção, Regan passa a analisar inicialmente a 

vertente hedonista do utilitarismo, segundo a qual o prazer é intrinsecamente bom e a dor é 

intrinsecamente má, devendo-se, portanto, buscar maximizar o prazer/felicidade ao fazer 

nossas escolhas morais 86.  

Para determinar quais seriam as escolhas que levariam ao maior grau de 

felicidade, devemos ver qual alternativa traria como consequência a maior quantidade de 

prazer em detrimento da dor a todos os afetados pelo resultado e escolhê-la. Segundo o autor, 

o utilitarismo hedonista, além de exigir imparcialidade nos julgamentos reconheceria deveres 

diretos para com animais não humanos na medida em que exige que se conte a dor e prazer de 

todos os afetados pelas consequências da ação. Regan afirma que o utilitarismo hedonista se 

caracteriza por um igualitarismo forte, que não se reduz à barreira da espécie 87. Contudo, o 

autor possui várias ressalvas em relação a essa teoria, as quais serão discutidas a seguir. 

Regan argumenta que existe um dever direto prima facie para com agentes morais 

de não lhes causar dano (incluindo não matá-los) que toda teoria moral deveria considerar. O 

utilitarismo hedonista desconsidera esse dever, logo, não pode ser uma teoria moral adequada, 

afirma Regan.  

Ao discutir a moralidade de matar agentes morais nos capítulos 5 e 6 de The Case 

for Animal Rights, Regan observa que o utilitarismo hedonista considera os prazeres e dores 

da vítima, incluindo aqueles que ela teria tido caso não fosse morta, porém, estas dores e 

prazeres contém o mesmo peso moral que as de qualquer outro indivíduo; o que significa que 

contar a sua dor e prazer como mais importante violaria a regra. Cada um conta por um, 

assim, a vítima só tem direito a um voto na determinação sobre se é errado ou não, matá-la. 

                                                           
85 Este é o caso, por exemplo, do apoio de Singer ao uso de animais em testes, desde que sirvam para o auxílio 
na descoberta de curas para doenças que atingem um número maior de pessoas em relação ao número de animais 
a serem sacrificados.  
86 REGAN, Ibidem, p. 200. 
87 REGAN, Ibidem, p. 202. 
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Caso o assassinato de tal agente representar o maior balanço conjunto de prazeres sobre as 

dores, o utilitarismo hedonista não apenas não vê nada de errado com o assassinato, como o 

vê como moralmente obrigatório. 

De acordo com a interpretação de Regan, tal conclusão é contrária às nossas 

intuições refletidas de que matar agentes morais é um erro grave, passível de justificação 

apenas em circunstâncias muito especiais (p. ex., legítima defesa). Portanto, o utilitarismo 

hedonista facilita a defesa do assassinato ao permitir, e até mesmo o requere, em 

circunstâncias comuns, não apenas os casos especiais, como o do exemplo acima 88.  

Regan afirma que os utilitaristas elaboraram alguns argumentos para tentar salvar 

a teoria de tal implicação. O principal deles é o de que os agentes morais possuem uma ideia 

de sua própria mortalidade, o que pode ser uma fonte de sofrimento mental caso se 

preocupem com a possibilidade de serem assassinados; o que não ocorreria no caso dos 

animais não humanos (pacientes, e não agentes morais). Além disso, o utilitarismo hedonista 

sustenta que não devemos levar em conta só o prazer e dor daquele que é assassinado, mas a 

preocupação, ansiedade e insegurança causadas a todos os outros que sabem que o assassinato 

ocorreu. De acordo com esse argumento, matar agentes morais é errado, quando o é, por causa 

dos desdobramentos de seus efeitos sobre outros. Regan conclui que, paradoxalmente, o erro 

em se matar, dentro do utilitarismo hedonista, não ocorre primeiramente devido ao dano feito 

ao morto, mas sim pelo dano feito aos sobreviventes, o que o autor considera um erro grave. 

Uma implicação deste argumento é que um assassinato feito em segredo, por 

exemplo, não possui os desdobramentos de efeitos sobre outros indivíduos. O autor menciona 

que, se um determinado assassinato em segredo trouxer o maior balanço de prazer sobre a dor 

para todos os afetados pelo resultado, o utilitarismo hedonista não tem base para dizer que tal 

ato é errado; seria justificável e moralmente requerido. Tal conclusão, segundo Regan, 

também é contrária às nossas intuições refletidas, porque o fato de ser feito em segredo ou em 

público não torna o ato de assassinar um erro menos grave. Para Regan, o assassinato em 

segredo é um erro ainda maior do que o assassinato em público, pois torna mais difícil que a 

justiça seja feita.  

Da mesma forma surge o problema no assassinato de pacientes morais: Regan 

argumenta se pensarmos de acordo com o utilitarismo hedonista, em que o erro em assassinar 

                                                           
88 Cf. Idem, Ibidem, p. 203. 
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agentes morais é somente devido à angústia mental causada a outros indivíduos que 

permaneceriam vivos pelo fato de estes terem consciência da ocorrência do assassinato, então 

poderia ser muito simples de se justificar alguns assassinatos de pacientes morais, já que estes 

não se incluem naqueles critérios.  

Regan conclui então que o utilitarismo hedonista trata os indivíduos como meros 

receptáculos daquilo que possui valor intrínseco, sendo valor positivo uma experiência que 

proporcione prazer, e negativo uma que proporcione sofrimento. Regan explica a visão dos 

indivíduos como receptáculos através da analogia do líquido na taça. Supondo que os 

indivíduos sejam taças e dentro dessas sejam colocados líquidos misturados (líquidos doces 

são o prazer e amargos são a dor). Em um determinado momento, é possível fazer uma média 

de doce e amargo e o líquido terá um sabor, o qual Regan denomina de “sabor hedonista”, 

cuja predominância do doce ou do amargo sempre irá oscilar de um para outro 89. 

Segundo Regan, o problema com relação à questão do assassinato no utilitarismo 

hedonista, surgido a partir da visão dos indivíduos como receptáculos e da tendência da teoria 

a desconsiderar os mesmos em sua singularidade, fez com que alguns utilitaristas 

abandonassem o hedonismo para tentar evitar tais implicações, e com isso tenderam a evitar a 

visão dos indivíduos como meros receptáculos. Um exemplo, nesse sentido, é a forma do 

utilitarismo preferencial defendida por Peter Singer. Regan então passa a analisar se a teoria 

de Singer consegue superar essas dificuldades. 

Na perspectiva utilitarista de Singer, aquilo que se compreende como consistindo 

nas melhores consequências e mais desejáveis são aquelas que, avaliadas em termos de prós e 

contras numa perspectiva abrangente, após um balanço total satisfazem os interesses (desejos 

ou preferências) da maior quantidade de indivíduos afetados.  

Ao analisar o raciocínio que Singer usa para interpretar o ato de matar, tem-se que 

o utilitarismo preferencial tomaria como relevante o fato de que alguns indivíduos não apenas 

preferem coisas relacionadas ao tempo presente, mas também ao futuro, e dentre estes alguns 

apresentam, especialmente, a preferência autoconsciente por continuar a viver, o que suscita 

alguns dilemas importantes do utilitarismo. 

Pode-se percebê-lo quando Singer aponta que no utilitarismo, um ato (ou uma 

regra) que negue ou seja contrário às preferências de qualquer ser é um erro, a não ser em 

                                                           
89 Cf. Ibidem, p. 205-206. 
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casos de superação daquelas por preferências contrárias mais fortes 90. Nesse caso, Singer, 

sendo coerente ao seu princípio utilitarista-preferencial, argumentaria que o assassinato de um 

indivíduo que prefere continuar vivendo é um erro cometido diretamente ao indivíduo morto e 

sem qualquer ligação em termos morais e práticos com a relação entre as preferências da 

vítima e as dos demais seres. Este é um ponto importante de divergência entre Regan e 

Singer; de fato, Regan observa que o erro em assassinar se dá por tal ato consistir não apenas 

numa falha quanto ao indivíduo diretamente envolvido, mas inclusive no que concerne ao 

cumprimento do dever indireto àqueles que continuam vivos. 

Ademais, no contexto teórico de Singer a preferência por continuar vivendo 

constitui a condição necessária e suficiente para considerar-se errado matar. Para Regan, no 

entanto, ao tornar essa condição necessária, Singer não reconhece o dever direto de não matar 

animais que são incapazes de desenvolver tal compreensão. Regan afirma, nesse sentido, que 

possuir o desejo de continuar a viver pressupõe uma concepção da própria mortalidade e 

capacidade de comparar como seria estar morto e como seria continuar a viver a vida que lhe 

aguarda e, dentre essas duas alternativas, optar por continuar vivo 91. 

Dessa maneira, Regan conclui que é extremamente problemático considerar que 

os pacientes morais em discussão possuem tais capacidades, ao que questiona: como o 

comportamento de outros animais evidencia que eles possuem preferência por continuar 

vivos? E argumenta que uma coisa é afirmar ser possível explicar, a partir do comportamento, 

que o animal possui alguma preferência quanto ao seu próprio futuro; outra coisa é sustentar 

que o animal possui a preferência particular por continuar a viver, crucial para o dever direto 

de não o matar, da forma como Regan compreende o raciocínio de Singer 92. 

Nesse sentido Regan considera que, caso Singer continue a defender que é errado 

matar quaisquer animais autoconscientes, precisa abandonar a exigência da preferência 

específica por continuar a viver enquanto condição necessária e suficiente para classificar um 

assassinato como errado. Regan argumenta que Singer poderia manter que viver é do interesse 

dos seres autoconscientes, que já seria uma condição suficiente para sancionar um dever 

direto de não matá-los. Entretanto, o principal ponto das críticas ao utilitarismo, para Regan, 

consiste na forma como são distribuídos os danos e benefícios de forma não equitativa 

operada no contexto teórico em foco, pois o princípio da utilidade pode requerer que poucos 

                                                           
90 Ibidem, p. 206-207. 
91 Ibidem, p. 207. 
92 Ibidem, p. 207. 
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indivíduos sofram muito, desde que esse sofrimento represente pouco ganho aos demais, 

fazendo com que o ganho somado dos muitos supere/compense as perdas de poucos.  

Em relação às críticas formais à teoria de Singer, mais especificamente no que diz 

respeito ao status do princípio da igualdade, Regan pensa as seguintes possibilidades: 

primeiramente, deve-se considerar a igualdade como um princípio substancial básico no 

sentido lógico, isto é, enquanto um princípio que prescreve determinadas decisões sem 

derivar-se de nenhum outro. Para Regan, no entanto, caso Singer opte por adotar tal posição, 

será um utilitarista incoerente, por não mais derivar a igualdade da utilidade.  

A segunda consideração é que determinar que a igualdade deriva-se da utilidade 

pode envolver uma distorção da própria igualdade, pois uma preocupação prévia com a 

utilidade pode contar interesses desiguais como iguais e vice-versa. Além disso, interpretar a 

igualdade na forma do princípio da igual consideração de interesses enquanto princípio 

formal e não substancial, ou seja, como um teste para qualquer princípio que pretenda ser 

eticamente válido, elimina os princípios que não tratam de interesses. Entretanto, Regan 

salienta que existem certos princípios dos quais comumente não se contesta a validade 

enquanto princípio ético e que não tratam de interesses, como o caso do imperativo 

categórico.  

Por fim, Regan sustenta que considerar a igualdade como um princípio formal 

condicional, isto é, estabelecendo o raciocínio moral a partir de interesses individuais que 

pretendem ser considerados igualitariamente, não fundamenta um argumento sobre por que 

deveríamos projetar o raciocínio moral em nossos interesses individuais, tampouco demonstra 

a validade do princípio obtido através do mencionado raciocínio.  

Deste modo, podemos notar que, embora existam preocupações em comum, as 

propostas de Singer e Regan divergem no sentido de a primeira tender ao consequencialismo. 

Regan, no entanto, parece-nos ir além das proposições de Singer, buscando desenvolver uma 

teoria que respeite e postule deveres para com os humanos bem como para com os animais, 

enquanto o utilitarismo ainda possui algumas barreiras para que se possa assumi-lo mesmo 

em defesa dos direitos humanos. Assim, a perspectiva aproximada à deontologia assumida por 

Regan para estabelecer sua teoria de direitos parece mais coerente e consistente no que 

concerne ao propósito de estabelecer os critérios de uma relação mais justa e igualitária entre 

as espécies. 
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4 INCLUSÃO DOS ANIMAIS NO CAMPO MORAL: PREJUÍZOS E BARGANHAS  

 
 

“O ser humano, apenas um visitante ocasional do planeta, nega-se a acreditar que faz parte da 
engrenagem natural que move o mundo e, alheio à sua inclusão na teia da vida, continua a manifestar 

a pretensão de achar que tudo ao redor do homem é para e em prol dele.” 
(Vânia Nogueira 93) 

 

 
4.1 Prejuízo moral para os animais aos quais infligimos dor 

 

 Animais sentem dor, medo, angústia, tristeza? Será possível que também sintam 

prazer, alegria, amizade e empatia? E ainda, se são capazes de tudo isso, que impacto é 

causado na vida daqueles que passam suas vidas inteiras enjaulados, tendo sua liberdade 

cerceada e suas peles arrancadas, seu corpo cortado, mutilado, ferido sem anestesia? É 

possível dizer que estamos agindo moralmente mal se causamos ou consentimos esse tipo de 

ação aos animais? Parece, sem precisar de um estudo muito aprofundado ou de muitos 

minutos de reflexão, que podemos responder às primeiras perguntas a partir de uma simples 

observação do comportamento animal, e que a segunda, apesar de exigir um pouco mais de 

consideração, também não é tão difícil de responder. Mas por que será que até hoje essas 

questões são ignoradas por tantas pessoas leigas e negadas por outras do meio acadêmico das 

mais diversas áreas? Por que até hoje, mesmo diante das demonstrações, parece incrível que 

se precise de mais e mais provas para que as pessoas se convençam de que é errado prejudicar 

direta ou indiretamente a vida dos animais não humanos? Discutiremos a seguir questões que 

geram certa polêmica, mas são extremamente importantes, às quais envolvem o uso de 

animais em nosso beneficio e o questionamento sobre a relevância e necessidade disso, 

contrapondo ao fato de que animais podem sofrer. 

 

4. 1. 2 Considerando sua vida emocional  
 

Que animais não humanos são subjugados, considerando-se ou não sua 

senciência, não é algo que se possa negar. Usa-se deles como vestimenta, como alimentação, 

diversão, objetos para estudo científico, rituais religiosos e eventos culturais, muitas vezes 

sem o questionamento sobre o que o animal passou para que obtivéssemos tais coisas, se 

sofreu ou não, e se aquele fim dado a ele foi cruel. Em várias ocasiões esses animais são 
                                                           
93Autora de Direitos Fundamentais dos Animais: a constituição jurídica de uma titularidade para além dos 
seres humanos, Arraes Editores, 2012. 
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vítimas de torturas e abusos (até mesmo sexuais), sem o mínimo sinal de empatia por parte 

daqueles que executam tais ações e com os braços cruzados dos que podem contribuir para 

que isso tenha fim, os ainda “relutantes”.  

Não acreditamos que a maioria das pessoas permita que sejam feitas coisas 

terríveis aos animais por serem estas pessoas cruéis; muitas delas apenas não costumam 

refletir acerca de hábitos herdados secularmente pela humanidade, e muitos de fato 

desconhecem a realidade vivida pelos animais nas situações que descreveremos mais adiante. 

Por tal motivo, algumas ilustrações são necessárias para que repensemos o tratamento 

conferido aos animais que são apenas consequências de simples hábitos irrefletidos. 

Dentre as diversas formas de violência causadas aos animais não humanos, uma 

das mais impiedosas é o seu uso em experimentos científicos, que lhes conferem mortes lentas 

e dolorosas. Por muito tempo, a experimentação animal serviu de base para a metodologia e 

avanço das ciências, usada nos níveis de ensino (em aulas de biologia, anatomia), pesquisa 

(comportamentais, psicológicas) e testes de drogas farmacêuticas, produtos cosméticos, de 

higiene e químicos industriais (venenos, agrotóxicos, inseticidas, dentre outros). Testes dos 

mais variados foram feitos ao longo de séculos e continuam até hoje. Em parte considerando 

que os organismos de animais poderiam servir como bons análogos aos humanos e, por outro 

lado, admitindo-se que não sentem dor ou, no mínimo, que sua dor deve ser considerada 

insignificante. 

Conforme aponta Anamaria Feijó em seu livro Utilização de animais na 

investigação e na docência: uma reflexão ética necessária (2005), o desenvolvimento das 

ciências encontra-se fortemente ligado ao uso de animais como modelo biológico, tendo tal 

prática se enraizado na cultura científica ocidental: desde Aristóteles, na Grécia Antiga, que 

observou e descreveu mais de 500 espécies de animais em suas obras 94; Erasitratus (304-258 

a.C.), que teria sido o primeiro a testar experimentos em animais vivos como nos moldes 

atuais; Galeno (129-199 d.C.), que dissecou anatomicamente porcos, macacos e outras 

espécies, responsável também por reintroduzir a vivissecção à investigação científica; ao 

início do século XVI com Adreas Vesalius (1514 – 1564), o fundador da anatomia moderna, 

usando porcos e cachorros para demonstrações públicas de anatomia 95, e no século XIX na 

França (que se tornou o maior centro de biologia experimental e medicina do mundo), figuras 

como Louis Pasteur na microbiologia, que contribuiu para a validação do método científico 

que incluía o uso de animais, e finalmente Claude Bernard na fisiologia experimental. Bernard 
                                                           
94 FEIJÓ, 2005, p.71 
95 Cohen e Loew, 1984 apud Feijó, 2005, p.71-72. 
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fixa o paradigma da medicina experimental, cujo elemento mais importante é a 

experimentação com animais. De acordo com Feijó (2005, p72), suas concepções sobre os 

animais refletiam o pensamento cartesiano, pois eles não consideravam seu sofrimento.  

Apesar de os movimentos iniciados na Inglaterra do séc. XIX a partir da ideia de 

“humanização” em meio à abolição da escravatura e atos contra a exploração infantil nas 

fábricas durante a revolução industrial terem se estendido para uma maior sensibilização e 

surgimento de grupos antiviviseccionistas que pediam tratamento humanitário aos animais e 

conseguido estabelecer o Cruelty to Animal Act 96 em 1876 97, ações opostas também tiveram 

sua força e confrontaram tais medidas com os interesses humanos de forma que, a partir de 

1938 quando alguns produtos que saíram da indústria causaram prejuízos a alguns seres 

humanos, passou a ser oficialmente exigido o teste prévio em animais através do 1938 U.S. 

Food, Drug and Cosmetic Act, que padronizou e retornou à rotina testes, principalmente de 

toxidade, que até hoje são administrados em vários animais 98. 

Atualmente, o uso de animais pela ciência continua intenso e é dividido entre 

pesquisa científica, testes de produtos e educação. Além de pesquisas com transgênicos, 

xenoplantes e clonagem, que exigem tecnologia e técnica apuradas, também são realizados 

testes em laboratórios menores e menos sofisticados (Feijó, 2005, p.73) nos quais muitas 

vezes não há uma fiscalização rigorosa dos órgãos competentes, como o caso ocorrido no 

Brasil em 2013 no laboratório do Instituto Royal em que os cães da raça beagle eram 

mantidos em cativeiro em condições precárias de higiene e submetidos a diversos maus-

tratos 99. São comuns os testes de toxidade (p.ex. teste de Draize e LD50, citados por Peter 

Singer, ilustrados na sessão 2.2. deste trabalho); verificação de danos potenciais de novos 

produtos e drogas para uso humano; cosméticos, produtos de higiene como xampus, 

sabonetes, cremes e lâminas de barbear; inseticidas e pesticidas para verificar a segurança e 

eficácia potencial de seu uso; toxidade de polidores de prata, solventes químicos, cera de chão 

e outros (Feijó, 2005, p.74). 

Também são feitos testes comportamentais (privação materna, privação social, de 

alimento, situações de medo e stress elevado, etc.) com uso de produtos químicos. Segundo 

Feijó esse é o campo em que o uso de animais é amplamente difundido e onde esse hábito se 

impôs de tal maneira que a definição de um limite aos atos humanos nessa área tornou-se 
                                                           
96 Ato governamental que oficializou a preocupação com o bem-estar animal na investigação científica. Cf. 
FEIJÓ, 2005, p.122. 
97 Orlans, 1993 apud FEIJÓ, 2005, p.72. 
98 Parascandola, 1998 apud Feijó, 2005, p.74. 
99 FONTE: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2013/10/ativistas-invadem-e-levam-caes-de-
laboratorio-suspeito-de-maus-tratos.html . Acesso em 10 de janeiro de 2014. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2013/10/ativistas-invadem-e-levam-caes-de-laboratorio-suspeito-de-maus-tratos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2013/10/ativistas-invadem-e-levam-caes-de-laboratorio-suspeito-de-maus-tratos.html
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muito discutida por pesquisadores e por filósofos da moral, geralmente pautando-se sobre o 

argumento da sensibilidade animal. Os testes de produtos dos mais simples requerem o uso de 

um grande número de “cobaias” para que as diferenças individuais dos organismos animais 

não afetem o resultado estatístico, e essa ideia permite que milhares de animais sejam 

utilizados na testagem. As questões giram principalmente em torno dos testes de novos 

produtos, que podem ser realizados até mesmo dentro de universidades se seus laboratórios 

forem credenciados por órgãos oficiais. Como afirma a autora: 

 
A reflexão exigida nesse momento seria a real necessidade que a sociedade 
tem destes novos produtos. O ser humano precisa tanto de novos produtos 
que justifica plenamente o uso dos animais, seu sofrimento e morte? Existe 
pelo menos uma preocupação com essa justificativa? Ou temos aqui tópicos 
apenas de ordem econômica e mercantilista onde a conduta eticamente 
adequada não é relevante? (FEIJÓ, 2005, p.74) 

 

Assim, se já existem produtos de eficácia comprovada, qual a verdadeira 

necessidade de desenvolver cada vez mais produtos para as mesmas necessidades? O que está 

em jogo, afinal? E por que não recorrer a métodos alternativos? Podemos dizer que 

possivelmente as indústrias, ao visar apenas o lucro e a concorrência no mercado, abandonam 

sem pesar o fato de que muitas vidas estão sendo destroçadas nesse processo. E por que isso 

acontece? Provavelmente porque desconsideram que a vida animal seja digna de respeito, 

devido à crença generalizada de que são insensíveis à dor e incapazes de emoções.  

Porém, ao contrário de tal crença disseminada, animais sentem medo, dor, sentem 

alegria; buscam a autopreservação, fogem da dor, buscam satisfazer-se, seja a uma 

necessidade básica como comer, seja em brincadeiras em grupo ou individuais, como o gato 

que brinca com um novelo de lã, o cachorro que brinca com uma bola ou o golfinho que dá 

cambalhotas no ar ao realizar uma tarefa orientada pelo treinador com sucesso. Sim, eles 

sentem. Podemos dizer, inclusive, o que o mais puro senso comum pode observar: eles são 

mais do que instinto. Mas se o senso comum é insuficiente, o antigo argumento de que “não 

há provas científicas” para demonstrar que certos animais possuem tais características ainda é 

amplamente aceito.  

No entanto, o que aparecia frequentemente nas revistas do meio acadêmico e que 

os noticiários populares não divulgavam, hoje devido a resultados surpreendentes está vindo a 

conhecimento público: pesquisas e estudos que comprovam que alguns animais não-humanos 

possuem atividade cerebral e vida emocional complexa. Talvez se tenha demorado até mesmo 

para que determinados campos da ciência se aprofundassem nesse aspecto porque era mais 
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importante continuar as pesquisas que levassem a resultados significativos apenas para nossa 

espécie, mas houve um avanço considerável na etologia cognitiva nos últimos quarenta anos 

devido ao esforço de pesquisadores dedicados e comprometidos a romper com essa barreira 

especista, como Marc Bekoff, Jane Goodall, Barbara Smuts, Antonio Damásio, Gary 

Francione e no Brasil mais atualmente, nomes como Anamaria Feijó e Rita Leal Paixão. 

  Segundo Marc Bekoff (2010, p.18), as pesquisas científicas sobre biologia 

evolucionária, etologia cognitiva e neurociência social já apoiam a tese de que várias espécies 

animais possuem uma vida emocional rica e profunda. As emoções teriam evoluído como 

adaptações dessas espécies, ajudando a manter o vínculo entre os animais e permitindo que se 

protejam de forma adaptativa. Segundo o autor, as ideias de Darwin sobre a continuidade 

evolucionaria de que as diferenças entre as espécies são antes de grau do que de tipo, 

corroboram a presença de emoções, empatia e comportamento moral nos animais, uma vez 

que esses fatores, assim como conhecimento do certo e do errado, são chaves para a 

sobrevivência sem as quais tanto os animais humanos quanto os não humanos pereceriam. Na 

prática, afirma Bekoff, a continuidade nos permite “ligar os pontos evolucionários” entre as 

diferentes espécies para realçar semelhanças nos traços evoluídos, incluindo sentimentos e 

paixões individuais. 

  As emoções, de acordo com Bekoff, são fenômenos psicológicos que auxiliam no 

gerenciamento e no controle comportamental; as respostas emocionais mostram que o corpo 

está reagindo a certos estímulos externos. Por exemplo, quando vemos um carro se aproximar 

e corremos o risco de ser atropelados, sentimos medo (aumento do batimento cardíaco, da 

pressão sanguínea e temperatura corporal); mas na verdade só sentimos medo quando o 

cérebro responde às mudanças fisiológicas causadas pela visão do carro se aproximando 

(BEKOFF, 2010, p.30).  

  Dentre as emoções já estudadas e sistematizadas que são citadas pelo autor a partir 

das pesquisas feitas por Darwin, Stuart Walton e Damasio, estão a raiva, felicidade, tristeza, 

aversão, medo e surpresa (as seis emoções universais catalogadas por Darwin e que segundo 

ele ajudam o indivíduo a lidar rapidamente com várias circunstâncias e se sair bem num 

complexo mundo social); o ciúme, desprezo, vergonha, constrangimento (adicionadas por 

Stuart Walton em A Natural History of Human Emotions); além de simpatia, culpa, orgulho, 

inveja, admiração e indignação (incluídas por Antonio Damasio em Descartes’ Error); e para 

Bekoff, há que se afirmar também o amor. 

  As emoções podem ainda distinguir-se em primárias e secundárias. O primeiro 

grupo refere-se às emoções inatas básicas como o medo generalizado, semelhante ao reflexo, 
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e as reações de lutar ou fugir ao estímulo que representa o perigo; ele inclui as seis emoções 

universais de Darwin, que estão ligadas do ponto de vista evolucionário ao antigo sistema 

límbico do cérebro, especialmente à amídala, a parte “emocional” do cérebro. As estruturas 

do sistema límbico e de circuitos emocionais semelhantes são encontradas em muitas espécies 

diferentes e fornecem um substrato neural para as emoções primárias (BEKOFF, 2010, p.31). 

  O neurocientista Paul MacLean, em The Trine Brain in Evolution: Role in 

Paleocerebral Functions de 1970 (apud Bekoff, 2010), identifica em sua teoria do cérebro 

trino os cérebros reptiliano ou arquiencéfalo (presente nos peixes, anfíbios, répteis pássaros e 

mamímeferos); o límbico ou paleoncéfalo (presente em todos os mamíferos) e o neocórtex ou 

cérebro neoencéfalo “racional” (que alguns mamíferos como os seres humanos e os primatas 

possuem) – os três sobrepostos dentro do crânio. Os três estariam conectados, mas cada um 

teria capacidades próprias. E embora o sistema límbico pareça a área principal do cérebro e 

onde as emoções são processadas, novas pesquisas mostram que nem todas elas estão 

necessariamente acondicionadas num único sistema, podendo haver mais de um “sistema 

emocional” no cérebro (como veremos confirmado a partir da declaração de Cambridge sobre 

a consciência, no tópico seguinte deste trabalho). 

O segundo grupo de emoções, as secundárias, trata de emoções mais complexas 

que envolvem centros cerebrais superiores do córtex; elas incluem as emoções básicas como 

medo e raiva, e também outras sofisticadas, como arrependimento, saudade e ciúme. Estas 

emoções não são automáticas e precisam ser processadas no cérebro para que o indivíduo 

possa refletir e considerar o que fazer com elas. O pensamento consciente e as emoções 

secundárias podem influenciar nossa maneira de reagir às situações que provocam reações 

primárias (BEKOFF, 2010, p.32), e embora muitas emoções sejam geradas 

inconscientemente, aprendemos a tentar pensar antes de agir. Esse ato de pensar nos permite 

fazer conexões entre sentimentos e ações, possibilitando variedade e flexibilidade em nosso 

comportamento, por isso, Bekoff afirma que evidências de emoções em qualquer criatura são 

também um importante passo para determinar senciência e autoconsciência. 

Quanto às emoções que os animais sentem, e se existem emoções das quais eles 

são capazes que nós humanos não sentimos, o autor afirma que temos muitas emoções em 

comum, mas que também é possível que eles possuam algumas que não conhecemos ou 

sentimos, e vice-versa. Entre as que compartilhamos estariam a felicidade (“os animais, 

humanos ou não humanos, não ficam felizes quando brincam ou quando se reencontram com 

alguém que amam?”), tristeza (“os animais não ficam tristes quando perdem um grande 

amigo?), medo, pesar (“que nome, senão ‘pesar’, podemos atribuir à emoção que 
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demonstram quando se afastam de seu grupo social, ficam abatidos depois da morte de um 

amigo, param de comer e até morrem?”) e empatia. Declara Bekoff que evidentemente, a 

despeito das diferenças, todas as espécies compartilham uma base semelhante de emoções 

(2010, p.31). O autor afirma ainda que há hoje entre os cientistas uma ampla concordância 

quanto a essas atribuições: 

 
Felizmente, a afirmação cética e desdenhosa de que os animais agem “como 
se” sentissem alegria, tristeza, raiva ou dor quase não é mais ouvida. Não 
conheço nenhum pesquisador hoje em dia que não atribua emoções aos seus 
animais de estimação – que não os antropomorfize livremente – em casa ou 
reuniões sociais, independentemente do que fazem no trabalho. (Aliás, não 
há nada do que se envergonhar nessa antropomorfização; como Alexandra 
Horowitz e eu afirmamos, e como demonstro no capítulo 5, esses cientistas 
estão simplesmente fazendo o que é natural. A antropomorfização é uma 
estratégia de percepção evoluída; estamos sendo moldados pela seleção 
natural para ver os animais dessa maneira). Na realidade, estudos 
comportamentais e neurobiológicos mostraram consistentemente, o que é 
agora amplamente aceito como fato, que os animais também têm emoções 
primárias, aquelas reações instintivas ao mundo, que chamamos de medo, 
raiva, surpresa, tristeza, aversão e alegria. (BEKOFF, 2010, p.33) 
 

Aliás, a expressão antropomorfizar deve ser repensada aqui. Antropomorfização 

significa atribuir a outras espécies características exclusivas ao homem. Mas diante das 

informações atuais, não seria errado dizer que, ao atribuir emoções aos animais estamos 

“antropomorfizando”, quando na verdade já sabemos que as emoções não são algo 

exclusivamente humano?  

Ainda sobre as informações oferecidas por Marc Bekoff sobre as descobertas 

científicas mais recentes e relevantes que nos levam a crer na tese das emoções animais, o 

autor informa que com base em estudos que revelam que os seres humanos e os animais têm 

sistemas químicos e neurobiológicos semelhantes, os cientistas agora não apenas concordam 

com a universalidade das emoções primárias, como usam essas similaridades em estudos e 

testes de medicamentos para seres humanos com distúrbios mentais. Por exemplo, uma 

pesquisa recente mostrou que camundongos podem ser um bom modelo para tristeza e 

introversão. Depois que são agredidos ou dominados pelos outros, eles ficam mais retraídos; e 

esses roedores deprimidos respondem a medicamentos humanos como o antidepressivo 

Prozac. Em outro exemplo, ratos suicidas – ou ratos que têm toxoplasmose e desenvolvem 

uma atração suicida por gatos – podem ser curados com drogas antipsicóticas como o 

haloperidol, que é usado para controlar a esquizofrenia. Assim, “se os animais respondem a 

essas drogas tal como os seres humanos, então é altamente provável que tenham bases 
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neurais similares para as suas emoções e provavelmente sentimentos semelhantes” 

(BEKOFF, 2010, p.34). 

Bekoff afirma, partindo de Darwin – no que Regan também concorda –, que 

existe uma continuidade evolutiva entre os animais não apenas na estrutura anatômica, mas 

também no cérebro e nas capacidades cognitivas associadas a ele; ele diz que se atentarmos 

bem, podemos descobrir as raízes da nossa própria inteligência e emoções em outros animais. 

Isso não significa, é claro, que seres humanos e outros animais sejam idênticos, reitera o 

autor, mas que existe um número suficiente de traços físicos ou funcionais em comum para 

que as suas capacidades tenham um continuum 100. “É por isso que a continuidade evolutiva 

se refere ao seguinte: as semelhanças e os contrastes entre as espécies são nuanças ou 

matizes de cinza, não diferenças ‘preto ou branco’” (BEKOFF, 2010, p.55). 

Assim, é possível perceber a partir de expressões faciais (o olhar, principalmente) 

e outros gestos, mesmo sem o auxílio da linguagem, diversas emoções animais. Pesquisadores 

dos mais renomados em etologia cognitiva, psicologia e neurobiologia podem contribuir com 

tais afirmações a partir de anos de estudos. A alegria, por exemplo, que pode ser óbvia aos 

olhos humanos, é também comprovada pelos estudos neurobiológicos ou “ciência pura”, nos 

efeitos da brincadeira e do riso (BEKOFF, 2010, p. 76). Os circuitos neurais responsáveis 

pelo riso podem ser encontrados em todas as regiões antigas do cérebro, de acordo com o 

neurocientista Jaak Panksepp; ele afirma que pesquisas sobre brincadeiras entre mamíferos, 

sapientes ou não, indicam claramente que as fontes de brincadeira e riso no cérebro são tanto 

instintivas quanto subcorticais; e que a dopamina neuroquímica também está presente tanto no 

riso humano quanto no animal 101.  

Sobre pesar, tristeza e luto, o pesquisador afirma que, assim como os seres 

humanos, os animais podem sofrer muitíssimo diante de uma perda ou separação. Os animais 

tristes podem se afastar do seu grupo e buscar reclusão, inclusive resistindo às tentativas dos 

outros de tirá-los dessa condição. Podem parar de comer, perder interesse pela cópula e até 

desenvolver um comportamento suicida 102. Isto porque seres humanos e animais 

                                                           
100 BEKOFF, 2010, p.54. 
101 Jaak Panksepp, “Beyond a Joke: From Animal Laughter to Human Joy”. Science 308 (2005): 62:63. Apud 
Bekoff, 2010. p.77. 
102 Um dos casos mais chocantes ocorreu nos Estados Unidos em 1870, quando cerca de cem mil bisões, durante 
uma nevasca, marcharam até um penhasco de mil metros, de onde atiraram-se um a um. Àquela época a espécie 
estava sendo perseguida e exterminada violentamente pelo estado, como prática de uma política que visava 
retirar dos indígenas sua maior fonte de alimentos (os bisões) para afugentá-los e assim facilitar a ocupação do 
Velho Oeste pelos brancos americanos. Ao que indica, os animais se sentiam oprimidos e desconfortáveis, tendo 
diante de si a ameaça da morte. Sentindo opressão pela expectativa de morrer de frio ou nas mãos dos caçadores 
estatais, decidiram-se pelo suicídio coletivo. Diz-se que os corpos se acumularam abaixo do desfiladeiro, 
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compartilham circuitos neurais referentes ao sofrimento. Alguns cientistas chegam a afirmar 

que o comportamento dos elefantes que sofrem com a morte de amigos e o rompimento de 

laços sociais lembra o Transtorno de Estresse Pós-traumático. A especialista em elefantes 

Cyntia Moss descreve em Elephant Memories a seguinte história: 

 
Teresia e Trista ficaram desvairadas e, de joelhos, tentaram erguer a fêmea 
baleada. Elas colocavam as trombas sob as costas e a cabeça dela. À certa 
altura conseguiram erguê-la até que ficasse na posição sentada, mas o seu 
corpo escorregou de volta para o chão. A família tentou de tudo para 
reanimá-la, chutaram-na e cutucaram-na com as presas, e Tullulah até se 
afastou e arrancou um tufo de capim e tentou enfiar na boca da fêmea. 
(MOSS, Cyntia. Elephant Memories: Thirteen Years in the Life of an 
Elephant Family – Chicago: University of Chicago Press, 2000 apud Bekoff, 
2010, p.88) 
 

A tristeza é descrita por especialistas não só em elefantes, mas em diversos 

animais como lobos, lhamas, gorilas, raposas e muitos outros 103. Também são descritos casos 

de empatia, como o de um bando de macacos rhesus em Tezpur, na Índia, que pararam o 

tráfego de veículos depois que um filhote foi atropelado. Os macacos rodearam o filhote 

machucado, cujas pernas tinham sido esmagadas e estava deitado imóvel no meio da rua. 

Alguns deles massageavam suas pernas, e depois de alguns minutos com a confusão do 

trânsito bloqueado, deixaram o local levando-o consigo 104.  

Além de empatia, situações que envolvem amor, compreensão de justiça, raiva, 

sordidez e desejo de vingança são descritos por Marc Bekoff e vários outros cientistas e 

pesquisadores em A Vida Emocional dos Animais, livro no qual o autor apresenta argumentos 

bem consistentes aos céticos; assim como em Animals Matter (2007): a biologist explains 

why we should treat animals with compassion and respect 105. 

Outras pesquisas que foram divulgadas na última década mostraram que alguns 

etólogos descobriram que vacas interagem de formas socialmente complexas, desenvolvendo 

                                                                                                                                                                                     
formando um monumento mortuário de trezentos metros de altura de cadáveres empilhados. Alguns especialistas 
negam a tese de suicídio, mas também não dão melhores explicações. FONTE: 
http://sucuarana.blogspot.com.br/2011/01/animais-que-aparentemente-cometem_28.html (acesso em 10 de 
outubro de 2013). Também são citados ao longo da História, em livros ou jornais, casos de suicídio cometido por 
pinguins, lêmingues, cachorros, cavalos, golfinhos e vacas. 
103 Cf. BEKOFF, A Vida Emocional dos Animais (2010). Em todo o livro são citados exemplos e histórias de 
demonstração de emoções e sentimentos pelos animais, vivenciados não só por Bekoff mas por vários 
pesquisadores, que o autor compila e cita no texto sempre acompanhado de informações científicas sobre os 
casos abordados. 
104 “The Depths of Feeling”, BBC Wildlife, julho de 2002.  Cf. Bekoff, 2010, p. 34-35. 
105 Indicamos veementemente a leitura destas obras para uma melhor compreensão do ponto de vista biológico 
sobre o comportamento animal que corroboram com a defesa moral dos mesmos por filósofos que apoiam a 
defesa animal, como é o caso de Tom Regan; uma vez que o problema em questão exige uma compreensão 
transdisciplinar. 

http://sucuarana.blogspot.com.br/2011/01/animais-que-aparentemente-cometem_28.html
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amizades ao longo do tempo e até mesmo ressentimentos contra outras vacas, e que além 

disso lamentam as mortes e a separação daqueles que amam, derramando lágrimas sobre sua 

perda. O vínculo mãe-bezerro é particularmente forte, e há inúmeros relatos de vacas mães 

que continuam freneticamente a chamar e a procurar por seus bebês após os bezerros serem 

retirados e vendidos para fazendas de vitela ou carne 106.  

Segundo informações da organização PETA 107, são inúmeras as histórias de vacas 

que passaram a extremos para lutar por suas vidas. Um dos casos relatados é de uma vaca que 

estava prestes a ser levada em um cargueiro, quando se virou, correu de volta para baixo da 

prancha e saltou, indo em direção a um rio próximo. Mesmo estando grávida, ela conseguiu 

nadar até o outro lado do rio, frustrando sua captura por vários dias. A vaca foi resgatada pela 

PETA e enviada a um santuário. Em outro caso, desta vez ocorrido em Massachusetts, uma 

vaca deu um salto sobre um portão de 5 metros e fugiu para a floresta, sobrevivendo por 

várias semanas durante o inverno mais rigoroso da Nova Inglaterra em uma década, 

habilmente recusando-se a tocar o feno posto para atraí-la de volta para o matadouro 108. 

Um estudo realizado na Universidade de Bristol mostra que as vacas têm uma 

intensa vida sentimental que inclui emoções como a amizade, o rancor ou a frustração. Os 

bovinos são ainda capazes de sentir emoções fortes como medo e ansiedade, além disso 

preocupam-se com o futuro 109. Segundo a notícia divulgada no The Sunday Times de 27 de 

fevereiro de 2005, os pesquisadores descreveram como vacas formam grupos de amizade 

dentro do seu rebanho, com quem passam a maior parte do tempo, muitas vezes lambendo-se 

e cuidando-se entre si; e por mais absurdo que pareça também podem não gostar de outras 

vacas e alimentar rancores durante meses ou anos. Esta e outras descobertas foram 

apresentadas numa conferência científica realizada em Londres, em Março de 2005, 

organizada pela Compassion in World Farming 110. 

Os resultados vieram de estudos em animais de fazendas; esses estudos 

possibilitaram descobrir também características similares em porcos, cabras, galinhas e outros 

animais domésticos. Os pesquisadores sugerem que estes animais podem ser tão 

                                                           
106 FONTE: http://www.veggietal.com.br/vida-secreta-vacas/ Acesso em 01 de outubro de 2013. 
107 Do inglês People for the Ethical Treatment of Animals, PETA é uma organização não governamental de 
proteção aos animais fundada em 1980. 
108 FONTE: http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/hidden-lives-of-cows.aspx. Acesso em 01 de 
outubro de 2013. 
109 FONTE: http://www.centrovegetariano.org/index.php?print=1&article_id=345 (acesso em 01 de outubro de 
2013). Referência à notícia divulgada no Jornal The Sunday Times de 27 de Fevereiro de 2005 –  
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1502933,00.html 
110 Ibidem. As informações podem ser conferidas no site da CIWF, através do link: http://www.ciwf.org.uk . 

http://www.veggietal.com.br/vida-secreta-vacas/
http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/hidden-lives-of-cows.aspx
http://www.centrovegetariano.org/index.php?print=1&article_id=345
http://www.ciwf.org.uk/


84 

 

emocionalmente semelhantes aos humanos que as leis de bem-estar animal deverão ser 

reformuladas. 

O professor Donald Broom, da Universidade de Cambridge, que segundo o Times 

também participou da conferência, revelou com base numa experiência que as vacas podem 

ser estimuladas por desafios intelectuais. Durante o estudo, os pesquisadores desafiaram os 

animais com uma tarefa que consistia em descobrir como abrir uma porta para conseguirem 

alimento. As reações foram controladas por um eletroencefalograma para medir as suas ondas 

cerebrais, e constatou-se uma aceleração do ritmo cardíaco. 

Ainda de acordo com a notícia sobre o Compassion in World Farming – 2005, o 

professor de Neurobiologia no Instituto Babraham de Cambridge, Keith Kendrick, descobriu 

que também as ovelhas são muito mais complexas do que se pensava e conseguem recordar 

50 caras ovinas – mesmo de perfil e, além disso, conseguem reconhecer outra ovelha mesmo 

após terem passado um ano afastadas. Segundo Kendrick, as ovelhas podem inclusive 

estabelecer afeições fortes por certos humanos, entrando em depressão no caso de separações 

longas e saudando entusiasticamente mesmo depois de 3 anos.  

A partir do conhecimento dessas notícias divulgadas no meio científico, 

analisemos o modo como Regan aborda a questão das emoções animais e em que medida são 

importantes para lhes atribuirmos valor moral.  

Regan estabelece suas avaliações sobre a questão da consciência e consequente 

vida emocional dos animais ao longo dos capítulos 2 e 3 do The Case, a partir da lógica do 

Argumento Cumulativo. Segundo ele, o argumento cumulativo e seus desdobramentos 

fornecem bases suficientes para sustentar a tese de que os animais são indivíduos que agem 

intencionalmente (2004, p.74). Como vimos nas respostas de Regan a Frey, o autor sustenta 

que os animais são capazes de desejos, crenças e de projetar um futuro, além de agir 

intencionalmente. Até o The Case, Regan afirma reconhecer tudo isso pelo menos quanto aos 

mamíferos.  

Assim, crenças, desejos, intenções e autoconsciência não são propriedades 

exclusivas da espécie humana. Regan alega ser a favor do Princípio da Continuidade 

Psicológica, ou seja, de que a psicologia dos seres humanos é parte da psicologia geral dos 

animais (2004, p.75), concordando com a tese até agora apresentada a partir das descobertas 

de Marc Bekoff e seus colegas da etologia cognitiva.  

Tendo estabelecido a noção de que animais possuem uma vida emocional e 

consciência em The Case; em Jaulas Vazias o autor descreve ações que mostram o sofrimento 

animal causado pelo homem. No livro em questão, Regan fala da fragilidade das leis de 
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proteção aos animais e das fraudes cometidas na fiscalização de laboratórios, institutos de 

pesquisa, fazendas de criação intensiva de bois e afins, em que nenhum bem-estar ou 

tratamento humanitário é dado aos animais. Na Parte IV – A Metamorfose, o autor cita caso 

por caso ocorrido na indústria de matar animais para nosso benefício: a transformação deles 

em comida, roupas, atrações de circos, zoológicos e parques aquáticos; no seu uso como 

objetos de competição (corridas e rodeios) e como instrumentos de pesquisa. Detalhadamente, 

Regan aborda o que acontece com vacas, bois, aves, carneiros, coelhos, macacos, cães e gatos 

utilizados pela indústria, em que coisas terríveis e as formas mais indignas de morte ocorrem 

a esses seres sencientes confinados em jaulas ao redor do mundo (às quais ilustraremos 

melhor no próximo tópico). 

Diante do exposto, pode-se concluir que, conhecendo o resultado das pesquisas 

sobre o comportamento e a psicologia animal que corroboram e alargam as teses de Regan 

sobre a consciência destes, podemos deduzir o prejuízo moral que é causado a estes animais 

ao longo de suas vidas, em que são privados de dignidade e sofrem diversos maus tratos. Em 

uma época em que isso tudo era realizado desconhecendo-se o estado cognitivo e emocional 

dos animais, seria possível nos eximirmos de “culpa” pela incerteza do que estava sendo feito; 

hoje isso não é mais possível; além de os animais mostrarem claramente, por expressões 

faciais, gestos, guinchos, latidos, etc., já temos comprovações suficientes de que eles assim 

agem porque sentem algo, e precisamos de uma mudança de paradigma para o tratamento 

dado a eles, pois o que acontece até hoje é mais que injustificado. Como afirma Bekoff: “o 

modo como eles (os animais) são tratados é um insulto não só a eles mas também a nós, pois 

sem dúvida sabemos a diferença entre o certo e o errado” (BEKOFF, 2010, p. 50). 

 

4.2 “Eles possuem consciência, não podemos mais negar”: a declaração de Cambridge 
sobre a consciência.   

 

Discutido o prejuízo causado ao longo de anos aos animais com o apoio da 

sociedade por ignorar ou não querer admitir que animais não humanos, aqueles a quem 

considera-se tão inferiores na escala evolutiva, são capazes não somente de dor e do prazer, 

mas também daquilo que tanto preservamos em nós mesmos: as emoções, abordaremos agora 

as últimas descobertas da neurociência que deram origem a uma declaração decisiva: a de que 

animais possuem consciência; que mesmo não se equiparando à nossa, existe em um certo 

nível. 
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Regan dedica o primeiro capítulo do The Case à questão da atribuição de 

consciência aos animais não humanos, discutindo sobre o fato de possuírem uma vida mental 

e mente complexa; o já mencionado Argumento Cumulativo é utilizado pelo autor para tal 

atribuição. Como alude Regan, a menos que se afirme a irrelevância das razões afirmadas no 

Argumento Cumulativo, ou que um ou todos os argumentos sejam falsos ou, ainda, que 

embora verdadeiras e relevantes, existem razões melhores para se negar a consciência nos 

animais, ele nos dá razões suficientes para a crença na existência de uma mente complexa em 

muitos deles 111. Agora temos a demonstração de que o que Regan estabelece em sua teoria ao 

formular o Argumento Cumulativo é verificado e confirmado por pesquisadores que 

assinaram um documento comprometendo-se com os fatos declarados, como podemos notar a 

seguir. 

A Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não 

Humanos, é um documento/manifesto de neurocientistas que declara a presença de 

“substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de consciência” em 

determinados animais não humanos, afirmando que mamíferos, aves e outros animais como 

os polvos têm consciência. Escrito pelo neurocientista Philip Low e editado por Jaak 

Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low e Christof 

Koch 112, segundo as notícias divulgadas em vários veículos de informação 113, a declaração foi 

proclamada publicamente em Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, na Francis 

Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals, no 

Churchill College, da Universidade de Cambridge, por Low, Edelman e Koch.  

 Os pesquisadores que assinaram o documento eram coordenadores nas áreas de 

Neurociência cognitiva e Neurociência computacional, Neurofarmacologia, Neurofisiologia e 

Neuroanatomia. Com uma exceção, todos obtiveram seus conhecimentos sobre consciência 

nos trabalhos práticos em laboratório, e não através da observação de animais em campo livre; 

logo, uma boa parte através de testes em animais. A partir disso, eles manifestaram ao público 

que de acordo com os critérios das ciências da natureza, a existência de consciência em 

animais não humanos não poderá mais ser negada. 

                                                           
111 REGAN, 2004. P.28. 
112 Doutores de instituições de renome como Caltech, MIT e Instituto Max Planck. FONTE: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animais-
humanos-e-nao-humanos . Acesso em 10/06/2013. 
113 Fonte: Instituto Humanitas http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-
consciencia-em-animais-humanos-e-nao-humanos; ANDA http://www.anda.jor.br/11/02/2013/declaracao-de-
cambridge-animais-possuem-consciencia e Contato Animal http://contatoanimal.blogspot.com.br/2013/01/a-
declaracao-de-cambridge-sobre.html . Acesso em 10/06/2013. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animais-humanos-e-nao-humanos
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animais-humanos-e-nao-humanos
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animais-humanos-e-nao-humanos
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936-declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animais-humanos-e-nao-humanos
http://www.anda.jor.br/11/02/2013/declaracao-de-cambridge-animais-possuem-consciencia
http://www.anda.jor.br/11/02/2013/declaracao-de-cambridge-animais-possuem-consciencia
http://contatoanimal.blogspot.com.br/2013/01/a-declaracao-de-cambridge-sobre.html
http://contatoanimal.blogspot.com.br/2013/01/a-declaracao-de-cambridge-sobre.html
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O texto foi assinado na presença de Stephen Hawking e publicado no sítio da 

Francis Crick Memorial Conference (fcmconference.org). A tradução apresentada, transcrita 

a seguir, é de Moisés Sbardelotto 114: 

“Neste dia 7 de julho de 2012, um proeminente grupo internacional de 

neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas 

computacionais cognitivos reuniu-se na Universidade de Cambridge para reavaliar os 

substratos neurobiológicos da experiência consciente e comportamentos relacionados em 

animais humanos e não humanos.  

Embora a pesquisa comparativa sobre esse tópico seja naturalmente dificultada pela 

inabilidade dos animais não humanos, e muitas vezes humanos, de comunicar clara e 

prontamente os seus estados internos, as seguintes observações podem ser afirmadas 

inequivocamente: 

- O campo da pesquisa sobre a consciência está evoluindo rapidamente. Inúmeras novas 

técnicas e estratégias para a pesquisa com animais humanos e não humanos tem se 

desenvolvido. Consequentemente, mais dados estão se tornando disponíveis, e isso pede uma 

reavaliação periódica dos preconceitos previamente sustentados nesse campo. Estudos com 

animais não humanos mostraram que circuitos cerebrais homólogos, correlacionados com a 

experiência e à percepção conscientes, podem ser seletivamente facilitados e interrompidos 

para avaliar se eles são necessários, de fato, para essas experiências. Além disso, em 

humanos, novas técnicas não invasivas estão prontamente disponíveis para examinar os 

correlatos da consciência. 

- Os substratos neurais das emoções não parecem estar confinados às estruturas corticais. 

De fato, redes neurais subcorticais estimuladas durante estados afetivos em humanos também 

são criticamente importantes para gerar comportamentos emocionais em animais. A 

estimulação artificial das mesmas regiões cerebrais gera comportamentos e estados 

emocionais correspondentes tanto em animais humanos quanto não humanos. Onde quer que 

se evoque, no cérebro, comportamentos emocionais instintivos em animais não humanos, 

muitos dos comportamentos subsequentes são consistentes com estados emocionais 

conhecidos, incluindo aqueles estados internos que são recompensadores e punitivos. A 

estimulação cerebral profunda desses sistemas em humanos também pode gerar estados 

afetivos semelhantes. Sistemas associados ao afeto concentram-se em regiões subcorticais, 

onde abundam homologias neurais. Animais humanos e não humanos jovens sem neocórtices 

                                                           
114Fonte: Instituto Humanitas: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936.  Acesso em 15/06/2013. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511936
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retêm essas funções mentais-cerebrais. Além disso, circuitos neurais que suportam estados 

comportamental-eletrofisiológicos de atenção, sono e tomada de decisão parecem ter surgido 

evolutivamente ainda na radiação dos invertebrados, sendo evidentes em insetos e em 

moluscos cefalópodes (por exemplo, polvos). 

- As aves parecem apresentar, em seu comportamento, em sua neurofisiologia e em sua 

neuroanatomia, um caso notável de evolução paralela da consciência. Evidências de níveis 

de consciência quase humanos têm sido demonstradas mais marcadamente em papagaios-

cinzentos africanos. As redes emocionais e os microcircuitos cognitivos de mamíferos e aves 

parecem ser muito mais homólogos do que se pensava anteriormente. Além disso, descobriu-

se que certas espécies de pássaros exibem padrões neurais de sono semelhantes aos dos 

mamíferos, incluindo o sono REM e, como foi demonstrado em pássaros mandarins, padrões 

neurofisiológicos, que se pensava anteriormente que requeriam um neocórtex mamífero. Os 

pássaros pega-rabuda em particular demonstraram exibir semelhanças notáveis com os 

humanos, com grandes símios, com golfinhos e com elefantes em estudos de 

autorreconhecimento no espelho. 

- Em humanos, o efeito de certos alucinógenos parece estar associado a uma ruptura nos 

processos de feedforward e feedback corticais. Intervenções farmacológicas em animais não 

humanos com componentes que sabidamente afetam o comportamento consciente em 

humanos podem levar a perturbações semelhantes no comportamento de animais não 

humanos. Em humanos, há evidências para sugerir que a percepção está correlacionada com 

a atividade cortical, o que não exclui possíveis contribuições de processos subcorticais, como 

na percepção visual. Evidências de que as sensações emocionais de animais humanos e não 

humanos surgem a partir de redes cerebrais subcorticais homólogas fornecem provas 

convincentes para uma qualia afetiva primitiva evolutivamente compartilhada. 

Nós declaramos o seguinte: “A ausência de um neocórtex não parece impedir que um 

organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não 

humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados 

de consciência juntamente como a capacidade de exibir comportamentos intencionais. 

Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir 

os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos 

os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses 

substratos neurológicos”. 
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Como podemos observar, depois dessa constatação, não é possível mais negar 

consciência aos animais não humanos que foram citados. Philip Low afirmou em entrevista 115 

que a prova científica fora dada, e agora resta à sociedade julgar como deve continuar (ou em 

que deve mudar) o tratamento conferido aos animais após tais confirmações, mas que é 

impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre 

sua experiência do sofrimento. O cientista disse ainda que: 

 
 “Os dados são perturbadores, mas muito importantes. A longo prazo, penso 
que a sociedade dependerá menos dos animais. Será melhor para todos. 
Deixe-me dar um exemplo. O mundo gasta 20 bilhões de dólares por ano 
matando 100 milhões de vertebrados em pesquisas médicas. A probabilidade 
de um remédio advindo desses estudos ser testado em humanos (apenas 
teste, pode ser que nem funcione) é de 6%. É uma péssima contabilidade. 
Um primeiro passo é desenvolver abordagens não invasivas. Não acho ser 
necessário tirar vidas para estudar a vida. Penso que precisamos apelar para 
nossa própria engenhosidade e desenvolver melhores tecnologias para 
respeitar a vida dos animais. Temos que colocar a tecnologia em uma 
posição em que ela serve nossos ideais, em vez de competir com eles.” 
(LOW em entrevista ao site da Veja, divulgada em 16/07/2012 116). 
 

O que podemos, então, esperar que mude? Ou melhor, o que urge mudar? 

Pensamos que, sem dúvida, deveria ser repensado de maneira geral o modo como nos 

relacionamos com os animais e, pouco a pouco, aderir a métodos alternativos ao uso de 

animais em nosso cotidiano. Uma mudança de paradigma se faz necessária, e a mídia, a 

educação e a ciência devem agir conjuntamente para que (1) as alternativas ao uso de animais 

possam ser difundidas e utilizadas por um número cada vez maior de pessoas e (2) a 

exploração dos animais seja diminuída até que se possa extingui-la. É certo que tais medidas 

não podem ocorrer repentinamente, mas um início de mudanças se faz necessário. 

Não é possível, em conformidade com o que afirma Low, que com todo o 

conhecimento e tecnologia alcançados até aqui e que continua em desenvolvimento e 

expansão, continuemos causando tanta dor e sofrimento aos animais. O ser humano precisa 

entender que o Universo não existe para e em prol dele, e aprender a coexistir e respeitar as 

outras espécies. Se o fato de que eles sentem dor, prazer, alegria, tristeza, amor, raiva e mais 

uma gama de emoções que sabemos como são intensas e importantes devido ao fato de 

também as sentirmos, não for forte o suficiente para fazer com que reflitamos e repensemos 

nossos hábitos e paremos de lhes causar mal, não sabemos o que mais pode ser. Se até o mais 

cético relutante – para lembrar a terminologia de Regan – não for capaz desse reconhecimento 
                                                           
115 FONTE: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/nao-e-mais-possivel-dizer-que-nao-sabiamos-diz-philip-low . 
Acesso em 20 de janeiro de 2013.  
116 Ibidem. 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/nao-e-mais-possivel-dizer-que-nao-sabiamos-diz-philip-low
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após tantas demonstrações e provas, continuaremos a seguir na devastação e no caos moral e 

ambiental ao qual estamos visivelmente propensos na contemporaneidade. 

Para encerrar este tópico, citaremos o cineasta e escritor Michael Tobias sobre as 

capacidades de sua arara vermelha e o que podemos aprender com ela: 

 
Se um pássaro, cuja espécie caminha para a extinção devido às atuais taxas 
de transgressões e insanidade; um pássaro que viverá mais do que a maioria 
dos seres humanos; um pássaro cuja inteligência supera de longe o 
deselegante, carnívoro e indiferente Homo sapiens; pode mesmo assim 
mostrar senso de humor num mundo louco, compartilhar alegria com as 
poucas pessoas em quem confia, então precisamos prestar atenção à 
assombrosa inocência que o restante da criação está se empenhando para 
oferecer como exemplo. Se não a apreciarmos, a ponto de reverenciar a 
risada das araras, ou não travarmos o diálogo que o reino animal está nos 
estendendo; ou, por fim, não ficarmos silenciosos, humildes e serenos diante 
do absoluto milagre da vida, então nós de fato nos degradaremos na história 
biológica como o pior, o mais vil, o mais passageiro fracasso da história da 
evolução. Seria mais sensato aprender a lição com uma compassiva arara, e 
sem muita demora. (relato de Michael Tobias a Marc Bekoff. Cf. BEKOFF, 
2010, p.81) 

 

4.3 Como todos podem ganhar: práticas alternativas 

Quando abordadas sobre a questão da libertação animal, a maioria das pessoas 

recorre às seguintes sentenças: “mas e como conseguiremos comer? / Se testes não forem 

feitos em animais, em quem serão, em nós? / Mas se estendermos direitos aos animais, eles se 

alastrarão no mundo e se tornarão uma praga (esta, por incrível que pareça, é bastante 

comum). / E os animais que causam doenças, devem ser poupados? / E se animais perigosos 

tentarem me atacar, não devo me defender, pressupondo que possuem direitos?”. Grande parte 

dessas perguntas e afirmações em parte é fruto da desinformação sobre o assunto, ou em 

alguns casos, indisposição (já que todos seriam facilmente respondidos se dispusessem a 

realizar algumas buscas e a partir disso, repensar seus hábitos e estilo de vida).  Muitos até 

preferem ficar sem saber o que ocorre dentro dos matadouros e laboratórios para se manterem 

“intactos” ou com a consciência tranquila ao continuar comendo carne animal e usando 

produtos que foram testados em cachorros: “- nem me fale sobre como essas vacas, bezerros, 

coelhos, galinhas e porcos são mortos, prefiro não saber”. 

O fato é que, quer queiram as pessoas saber ou não, a verdade continua lá; os 

animais continuarão sendo cruelmente mortos em nome de sua refeição, vestimenta e 
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diversão; e não apenas animais, mas muitos humanos são afetados por essa situação, que 

envolve desde acidentes de trabalho a traumas, danos psicológicos, escassez de recursos, 

doenças que vão do aumento da pressão arterial aos mais diversos tipos de câncer. Não se 

trata de algo distante da realidade atual.   

De acordo com o exposto durante este trabalho sobre a teoria moral de Regan, 

vimos que o filósofo fala em toda a sua obra do abolicionismo animal, de um valor inerente e 

de estender direitos básicos aos animais. A partir dessa base teórica devemos observar suas 

consequências práticas, que exigiria não lhes prejudicar ou lhes privar de sua natureza. Já 

vimos que sua senciência pode ser um fator relevante para ser levado em consideração, mas 

deve-se pensar, além disso, que muitas de nossas práticas divergem daquela exigência. Por 

isso, Regan passa a ilustrar os motivos por que essa defesa animal é tão importante, e o faz 

mostrando a realidade mais cruel que é vivida pelos animais não humanos: vai a campo 

verificar e descrever cada caso de exploração. O autor discorre já no capítulo 9 de sua obra 

principal The Case for Animal Rights sobre por que o vegetarianismo deveria ser 

“obrigatório”, sobre a exigência do fim da caça, da experimentação científica e outras 

práticas; mas em Jaulas Vazias faz um dossiê mais completo dessas práticas ao longo de 

cinco capítulos.  

A questão principal a ser abordada aqui é saber quais alternativas são possíveis 

para que a crueldade injustificada (e injustificável) não continue; mas é necessário que antes 

acompanhemos as imagens não muito agradáveis descritas por Regan sobre o que ocorre nos 

ambientes em que os animais são explorados, situações já descritas por Peter Singer em 

Libertação Animal em 1975, o que nos mostra que não houve muita mudança. A partir das 

ilustrações e considerações do autor, abordaremos alguns exemplos de como é possível 

caminhar para uma abolição ou mínima amenização do sofrimento causado aos animais pelo 

nosso consumo. 

No capítulo 6 de Jaulas Vazias, Regan descreve a situação dos animais criados 

para a alimentação humana a partir de visitas dele próprio a abatedouros nos Estados Unidos e 

de relatos de outras pessoas (pesquisadores, defensores e trabalhadores desses lugares). A 

situação encontrada por ele foi a seguinte: os animais criados para a indústria da vitela, 

bezerros que são tirados de suas mães horas depois de nascer (REGAN, 2006, p. 107), depois 

ficam permanentemente presos em coleiras de contenção em baias de dimensões de 61cm de 

largura por 1,65 m de comprimento, feitas assim para que caiba o maior número possível de 
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vitelos no menor espaço possível. Os bezerros não podem se mover e sua alimentação não 

pode conter ferro (pois prejudica a “maciez” de sua carne), então, além de passar praticamente 

toda a sua vida (que dura de três a cinco meses) de pé ou recostados em seus excrementos e 

urina, são alimentados duas vezes por dia com uma solução à base de leite em pó sem 

gordura, açúcar, antibióticos e drogas para promover crescimento rápido, que além da 

insuficiência de ferro e dos nutrientes necessários para se tornarem saudáveis, lhes causa 

diarreias e problemas digestivos diversos. Incapazes de se mexer, sua anatomia é prejudicada 

e seus joelhos ficam inchados e doloridos. Comenta Regan que: 

 

A observação científica independente confirmou o que as pessoas que têm o 
mínimo de bom senso já sabem. Bezerros criados para vitela sofrem física e 
psicologicamente. Sofrem fisicamente porque, na sua maioria, enfrentam a 
dor e o desconforto causados por joelhos inchados, problemas digestivos e 
diarreia crônica. Sofrem psicologicamente porque suas vidas de 
confinamento solitário são caracterizadas pela privação mais abjeta. Nunca 
lhes é dada a oportunidade de mamar e pastar, de esticar as pernas, de 
respirar ar fresco e aproveitar a luz do sol, que eles apreciam por natureza. 
Em uma palavra, aos bezerros criados nas baias para produção de vitela é 
negado simplesmente tudo que responda à sua natureza. Não é de 
surpreender que eles apresentem padrões de comportamento associados a 
desajustes psicológicos (por exemplo, movimentos repetitivos e rolar da 
língua). Esses animais não estão bem, nem de corpo, nem de mente. 
(REGAN, 2006, p. 109). 

 

Na criação intensiva de animais, ou granjas industriais, a situação não é muito 

diferente. Para maximizar os lucros e colocar os animais no mercado em menos tempo, as 

medidas comuns são limitar a mobilidade do animal, manipular seu apetite para que ele coma 

mais do que se vivesse em condições naturais e estimular o aumento de seu peso com a adição 

de hormônios à sua comida. No caso dos porcos, a maioria passa os quatro a seis meses que 

duram suas vidas em pé ou dormindo em superfícies de telas de arame, barras de metal ou de 

concreto com espaços vazios entre elas. Ferimentos nos pés e nas pernas, escoriações e 

contusões na pele são a regra – e nunca são tratados (REGAN, 2006, p. 112); disenteria e 

cólera também são comuns; os porcos recém-nascidos têm seus rabos removidos e orelhas 

mutiladas sem anestesia. As porcas reprodutoras ficam confinadas em baias presas por 

coleiras colocadas em barras de contenção para diminuir sua mobilidade. Matthew Scully 

descreveu as condições em que encontrou “uma das melhores instalações para criação de 

porcos  na Carolina do Norte” da seguinte forma: 
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Feridas, tumores, úlceras, bolsas de pus, lesões, cistos, contusões, orelhas 
rasgadas, pernas inchadas em todo lugar. Rugidos, gemidos, mordidas nos 
rabos, brigas e outros “vícios”, como se diz nas indústrias. Mordedura 
frenética das barras e correntes; estereotípica mastigação do nada (“do 
vácuo”); cavação estereotípica da terra à procura de raízes; construção de 
ninhos com palha imaginária. E “frustração social”: a cada terceira ou quarta 
baia, algum ser completamente destruído que você só sabe que está vivo 
porque pisca, porque olha fixo para você... criaturas fora do alcance da ajuda 
por piedade ou de pior miséria por indiferença. Mortas para o mundo, exceto 
enquanto amontoados de carne (Matthew Scully, Dominion: The Power of 
Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy, apud REGAN, 2006, 
p. 112-113) 

 

Isto, considerando que porcos são animais extremamente dóceis, inteligentes 

(tanto quanto e até mais que cães 117) e afetivos, é, no mínimo, estarrecedor. O abate destes 

animais consiste em colocá-los forçosamente em um compartimento onde, de forma 

“humanitária”, levarão golpes, choques ou tiros de pistola; “muitos trabalhadores dizem que 

os animais sabem por que estão lá (inclusive, os animais que esperam na fila enquanto seus 

companheiros morrem têm seus batimentos cardíacos acelerados e a pupila dilatada, ou seja, 

sentem medo), e muitos resistem valentemente quando forçados a entrar no compartimento do 

qual não há retorno. Os que mais resistem são os mais punidos, com choques elétricos, golpes 

de correntes ou pontapés” (REGAN, 2006, p. 118).  

Há também o caso dos “caídos”, animais tão doentes ou machucados que não 

conseguem ficar de pé nem andar. Segundo Regan, dependendo das condições do 

estabelecimento, os caídos podem ficar largados no chão por um dia ou mais, sem água, sem 

comida ou atendimento veterinário. Mortos ou vivos, finalmente são puxados para dentro do 

abatedouro por correntes, ou erguidos com uma empilhadeira; a situação é tão degradante que 

alguns funcionários se negam a abater os caídos 118. 

O abate dos porcos segue dessa maneira: são conduzidos a um estreito 

compartimento onde recebem um choque elétrico para supostamente ficarem inconscientes 

(como requer a Lei do Abate Humanitário – HSA na sigla inglês, aprovada nos EUA em 

                                                           
117 FONTE: http://www.portaldomeioambiente.org.br/animais/6318-porcos-sao-tao-inteligentes-quanto-caes-
dizem-cientistas. Acesso em 10 de maio de 2014. 
118 REGAN, 2006, p.119. 

http://www.portaldomeioambiente.org.br/animais/6318-porcos-sao-tao-inteligentes-quanto-caes-dizem-cientistas
http://www.portaldomeioambiente.org.br/animais/6318-porcos-sao-tao-inteligentes-quanto-caes-dizem-cientistas
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1958 119), e em seguida são suspendidos pelas patas traseiras e colocados em uma esteira 

rolante para que o “lanceiro” lhes corte a garganta; após sangrarem até a morte, são 

submersos em um tanque de água escaldante para depois serem depilados e eviscerados. 

Segundo a HSA é assim que deve ocorrer, mas na prática, segundo a investigação de Gail 

Eisnitz 120 sobre a indústria de abate americana, o que costuma acontecer é bem diferente; 

entre as falhas documentadas por ele, estão: 

1. As pessoas que trabalham em abatedouros às vezes não sabem que existe algo 

como uma Lei do Abate Humanitário. 

2. Não se exige que os inspetores encarregados de garantir o cumprimento da HSA 

visitem as áreas onde os animais são abatidos. 

3. Os inspetores que notarem atividades ilegais podem ser acusados de 

“descumprimento do dever”; porque há o seguinte raciocínio: se virem algo, então 

é porque não estavam onde deveriam. 

4. Os inspetores que tentam parar a “linha” por causa de uma violação da HSA “têm 

sido repreendidos, transferidos, atacados fisicamente pelos empregados” e punidos 

por terem se envolvido em brigas, e então rebaixados na avaliação de desempenho 

e até mesmo postos sob investigação criminal. 

5. É comum que os porcos entrem no tanque de escaldagem ainda totalmente 

conscientes. Um trabalhador afirma que “acontece o tempo todo”. 

A situação com peixes, cuja proteção mínima concedida pela Lei do Bem-estar 

Animal (AWA) não se aplica, é a seguinte: ou são lançados dentro de uma mistura de água e 

gelo, na qual debatem-se para respirar e, após dez minutos a falta de oxigênio os deixa 

inconscientes; ou são jogados em água infusa com dióxido de carbono (que é doloroso para se 

respirar), que os paralisa, embora a maioria continue consciente quando seus arcos branquiais 

são cortados para o sangramento; ou paralisados com descargas elétricas aplicadas nos 

tanques (mas se a corrente for fraca demais, eles ficam conscientes quando a serra de lâmina 

lhes corta a cabeça) 121.  

                                                           
119 Cf. REGAN, 2006, p.118. 
120 Gail Eisnitz, Slaughterhouse: The Shocking Greed, Neglect, and Inhumane Treatment inside the U.S. Meat 
Industry (Amherst: Prometheus Books, 1997): p. 71, 105, 181, 206, 228-29. Apud REGAN, 2006, p.119. 
121 Joan Dunayer, Animal Equality: Language and Liberation (Derwood, Md: Ryce Publishing, 2001), p.137-38. 
Apud  REGAN, 2006, p. 121. 
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A indústria das aves (que produz além de galinhas: patos, perus, codornas, gansos, 

faisões, pombos, etc.), por sua vez, cria os animais em galpões de metal de teto baixo que 

podem conter até trinta mil aves; com o resultado do cruzamento seletivo e alimentação rica 

em hormônio dada às aves, seu peso chega a dobrar o de galinhas criadas em condições 

normais, o que causa problemas em suas vértebras e ossos e prejudica seu sistema 

cardiovascular, provocando infartos regulares. Além disso, o vapor de amônia vindo das fezes 

em decomposição que impregna as granjas ataca seu sistema imunológico e respiratório, 

causando pneumonia, doenças dos olhos e cegueiras; centenas de milhões de frangos morrem 

anualmente por causa do ambiente em que vivem (REGAN, 2006, p. 116). No setor de 

galinhas poedeiras, os pintinhos machos, que são indesejados, são jogados em latas de lixo ou 

triturados vivos.  

Quando Regan escreveu Jaulas Vazias, publicado nos Estados Unidos em 2004, o 

número de animais mortos para consumo era de aproximadamente dez bilhões anuais, uma 

média de vinte e sete milhões de animais abatidos por dia, e mais de um milhão por hora, 

apenas nos Estados Unidos 122; hoje, esse número é vorazmente maior 123. Imagine os 

inúmeros galpões de criação extensiva e matadouros nos quais as cenas descritas 

anteriormente se reproduzem indefinidamente; quanto sangue e vísceras; a luta pela 

sobrevivência; os gritos – em forma de mugidos, grunhidos, guinchos e cacarejos – de horror 

e dor, tudo isso sem o mínimo vislumbre de um fim.  

As práticas ilustradas nos parágrafos anteriores ocorrem apenas nos Estados 

Unidos? Certamente não. Em todo o mundo são feitos vídeos, relatórios e denúncias sobre as 

condições miseráveis em que são mantidos esses animais e as condições de trabalho abjetas às 

quais os funcionários também são expostos.  

No Brasil, em 2013, foi exibida uma reportagem em um importante noticiário 

nacional sobre os matadouros do Brasil 124. Os repórteres visitaram 280 matadouros 

municipais e estaduais legalizados espalhados em 8 estados brasileiros. A investigação 

encontrou irregularidades em todos os estabelecimentos visitados. Animais morrendo com 

marretadas na cabeça em locais cheios de sangue, com funcionários sem qualquer 
                                                           
122 REGAN, 2006, p. 110. 
123 Até o ano de 2009, o número de animais mortos para tornarem-se alimento, sem incluir animais marinhos, 
chegava a 50 bilhões. FONTE: “Statistics: Global Farmed Animal Slaughter.” Farmed Animal Watch: n.68, v.2. 
Apud CHUAHY, 2009, p. 35. 
124 http://vista-se.com.br/fantastico-exibe-materia-investigativa-sobre-abate-de-animais-no-brasil/. Acesso em 20 
de fevereiro de 2014. 

http://vista-se.com.br/fantastico-exibe-materia-investigativa-sobre-abate-de-animais-no-brasil/
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equipamento de segurança é a regra. Segundo a matéria, estima-se que cerca de 30% de toda a 

carne que vai para o prato das famílias brasileiras vêm de lugares assim, mas os números 

podem ser bem maiores.  

Além da crueldade, há o problema da falta de higiene nesses locais, que coloca o 

“alimento” sob o risco de contaminação. “A carne contaminada pode trazer doenças fatais. 

Cisticercose, teníase, listeriose, toxoplasmose e tuberculose estão entre as principais doenças 

que este tipo de produto traz a quem consome”, alerta Fábio Chaves, redator da matéria. Até 

no abatedouro mais famoso do Brasil, FRIBOI – que é hoje a empresa que mais mata animais 

no mundo, foram constatadas diversas irregularidades, crimes ambientais e maus-tratos não 

apenas aos animais, como aos funcionários 125, tendo sido processada até mesmo por trabalho 

escravo 126. 

Segundo a Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA), na maioria das 

fazendas-fábricas ao redor do mundo os empregados trabalham aproximadamente 50 a 60 

horas semanais em locais fechados, expostos a produtos químicos perigosos como pesticidas e 

amônia; a bactérias, fungos e gases produzidos pelas fezes dos animais; a sulfato de 

hidrogênio e a animais mortos, ficando suscetíveis a várias doenças, já que a sujeira desses 

lugares é considerada uma nuvem de alergênicos, composta de fezes de insetos, de mamíferos 

e aves, além de partículas de pele e pelo animal, antibióticos, componentes de ração e 

pesticidas 127. Ou seja, o sistema gerado pelo consumo de animais só se mostra cada vez mais 

prejudicial a todos os seres vivos e ao meio ambiente. 

A alternativa a esse tipo de prática, segundo Regan, não poderia ser mais clara: 

devemos parar de matar animais por causa de sua carne (REGAN, 2006, p. 126). Ele afirma 

que a produção animal comercial não é possível sem a violação dos direitos dos animais, 

incluindo a violação do seu direito à vida. Mais fundamentalmente, tal produção viola o 

direito dos animais a serem tratados com respeito. Nunca há justificação para os nossos atos 

de ferir corpos, limitar a liberdade ou tirar a vida dos animais por causa do benefício que nós, 

seres humanos, teremos com isso. Singer também sugere o vegetarianismo, e afirma que ser 

                                                           
125 Cf. http://entretenimento.r7.com/blogs/fabio-chaves/2014/04/17/tony-ramos-diz-que-o-abate-de-animais-na-
friboi-e-limpinho-sic/ . Acesso em 20 de fevereiro de 2014. 
126 http://vista-se.com.br/brasileira-jbs-friboi-maior-matadouro-de-animais-do-mundo-e-condenada-novamente-
por-trabalho-escravo/ . Acesso em 20 de fevereiro de 2014. 
127 Nierenberg, D., Garcés, L. Produção animal industrial – a próxima crise global de saúde?. Sociedade 
Mundial de Proteção Animal (WSPA), 2004. Apud CHUAHY, Rafaella. Manifesto pelos direitos dos animais, 
2009, p.46. 

http://entretenimento.r7.com/blogs/fabio-chaves/2014/04/17/tony-ramos-diz-que-o-abate-de-animais-na-friboi-e-limpinho-sic/
http://entretenimento.r7.com/blogs/fabio-chaves/2014/04/17/tony-ramos-diz-que-o-abate-de-animais-na-friboi-e-limpinho-sic/
http://vista-se.com.br/brasileira-jbs-friboi-maior-matadouro-de-animais-do-mundo-e-condenada-novamente-por-trabalho-escravo/
http://vista-se.com.br/brasileira-jbs-friboi-maior-matadouro-de-animais-do-mundo-e-condenada-novamente-por-trabalho-escravo/


97 

 

vegetariano não é uma atitude meramente simbólica. Assim como não é uma tentativa de 

isolamento face às feias realidades do mundo, de se manter puro e, portanto, sem 

responsabilidades relativamente à crueldade e à carnificina perpetradas em torno de si. Ser 

vegetariano é uma medida altamente prática e eficaz que se pode adotar para pôr fim tanto à 

morte quanto à causa de sofrimento a animais não humanos (SINGER, 2004, p. 116). 

Há que se considerar também os malefícios que a pecuária gera para o planeta. 

Um relatório publicado em 2006 pela Organização de Alimentação e Agricultura das Nações 

Unidas (FAO na sigla em inglês) atribuiu pelo menos um quinto do aquecimento global aos 

1,5 bilhão de cabeças de gado e búfalos e 1,7 bilhão de ovinos e caprinos, além de suínos e 

aves criados para o abate. Segundo o estudo, o abate é responsável por mais emissões de 

gases do que todos os meios de transporte do mundo combinados 128. Outra pesquisa feita pela 

Universidade de Chicago concluiu que a dieta americana média, incluindo todas as etapas do 

processamento dos alimentos, produz anualmente 1,5 tonelada de equivalentes de gás 

carbônico a mais do que uma dieta vegetariana.  

Também há o fato de que boa parte dos grãos produzidos pela agricultura é 

destinada à alimentação dos animais criados para consumo, e não aos humanos; o biólogo e 

coordenador do departamento de meio ambiente da SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira), 

Sérgio Greif, afirmou em 2007 que até então 465 milhões de toneladas de grãos eram 

produzidos para alimentar o gado; se pelo menos 0,3% desses grãos fossem destinados ao 

consumo humano, seria possível salvar da desnutrição 6 milhões de crianças menores de 5 

anos que morrem deste mal anualmente no mundo.  No Brasil, para erradicar a fome, seriam 

necessários apenas 2,5% deste total, e para erradicar a fome no mundo, apenas 50% 129. 

Uma dieta vegetariana, além de inteiramente possível e trazer benefícios ao meio 

ambiente e ajudar a combater a fome mundial, também é benéfica à saúde. Há mais de dez 

anos, a Associação Dietética Americana publicou um relatório afirmando que uma dieta 

vegetariana bem planejada é saudável, é suficiente em termos de nutrição e oferece benefícios 

na prevenção e no tratamento de certas doenças 130. O documento foi baseado em 256 fontes, 

editado por três autores e conferido por 27 cientistas; segundo o relatório, comparados às 

                                                           
128 CHUAHY, 2009, p.177. 
129 Greif. S. “Vegetarianismo e combate à fome”, disponível em http://www.svb.org.br/207-
vegetarianismo/justica-social/artigos/18-vegetarianismo-e-combate-ome . Acesso em 20 de março de 2014. 
130 Vegetarian Diets. American Dietetic Association 2003, disponível a partir do link: 
http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357&terms=vegetarian . Acesso em 20 de março de 2014. 

http://www.svb.org.br/207-vegetarianismo/justica-social/artigos/18-vegetarianismo-e-combate-ome
http://www.svb.org.br/207-vegetarianismo/justica-social/artigos/18-vegetarianismo-e-combate-ome
http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357&terms=vegetarian
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pessoas que comem carne, os vegetarianos têm menos chances de morrer por doenças 

cardíacas isquêmicas, apresentam níveis sanguíneos de colesterol e pressão mais baixos, 

menor taxa de hipertensão e são menos predispostos a diabetes do tipo 2, além de câncer de 

próstata e de colo de útero. Assim, além de contribuir para o meio ambiente e preservar vidas 

animais, seguir uma dieta vegetariana representa um ganho em saúde e qualidade de vida 

como alternativa ao consumo que fomenta a pecuária e viola os direitos dos animais. 

Mais uma prática abusiva é descrita por Regan em Jaulas Vazias: a indústria de 

peles de animais para o setor de moda e vestuário. É mais comum ver objetos de pele nos 

Estados Unidos e países europeus, mas no Brasil também é forte o comércio do couro de boi, 

além da extração da pele e exportação ilegal de cobras, jacarés e outros animais silvestres. 

Segundo Regan, o número de animais utilizados pela indústria de peles era de 

aproximadamente 4,5 milhões até 2001, apenas nos EUA, em que havia 324 fábricas de pele 

operando (REGAN, 2006, p. 133). E como quanto menor o animal, maior o número 

necessário, um casaco de um metro, dependendo do tipo, requer 16 coiotes, 18 linces, 60 

minks, 45 gambás, 20 lontras, 42 raposas vermelhas, 40 guaxinins, 50 zibelinas, 8 focas ou 15 

castores 131; nos países asiáticos também é muito comum, além da utilização para consumo, o 

uso de pele de cães e gatos para vestuário. 

As peles podem ser obtidas a partir da “fabricação” (criação de animais para este 

fim) ou da captura com armadilhas. Na fabricação, a arquitetura consiste em longas fileiras de 

jaulas de malha de arame erguidas a 60 cm ou mais do chão, a estrutura inteira é cercada para 

evitar que qualquer animal que caia ou fuja de sua jaula consiga escapar. Uma fábrica de peles 

contém entre cem e cem mil animais, e dependendo da espécie, uma jaula pode conter até oito 

deles (REGAN, 2006, p. 133). Nem é preciso salientar o sofrimento pelo qual estes animais 

passam fora de seu ambiente natural, amontoados nessas jaulas, muitos deles noturnos (como 

os minks) expostos à claridade; outros são mantidos em grupos de famílias inteiras nas jaulas 

e mães e filhotes são mortos antes de completarem o tempo necessário de amadurecimento do 

filhote. A tortura psicológica é tanta que as raposas estressadas, por exemplo, se agridem e 

chegam a cometer canibalismo, um comportamento desconhecido para estes animais em 

natureza.  

                                                           
131A partir de fontes da organização FOA (Friends of Animals). Cf. REGAN, 2006,  p. 137 
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Os métodos para matá-los consistem em quebrar seus pescoços, asfixiá-los com 

monóxido de carbono ou, para maximizar o uso de suas peles, através da eletrocussão anal 

(que literalmente queima o animal de dentro pra fora), que pode ser repetida várias vezes no 

mesmo animal até que morra 132. 

Na captura com armadilhas, são usadas geralmente armaduras dentadas que 

prendem a pata ou o “conibear”, um instrumento que pega o animal pela cabeça, pelo pescoço 

ou pela parte superior do tronco. De acordo com o behaviorista animal Desmond Morris, o 

choque vivido pelos animais capturados em armadilhas “é, para nós, difícil de conceber, 

porque é o choque da total incompreensão daquilo que aconteceu com eles. Eles estão presos, 

não podem escapar; sua resposta é, com frequência, morder o metal, quebrar os dentes ao 

fazê-lo, e às vezes até roer a perna presa” 133. Segundo aponta Regan (2006, p. 136), a 

armadilha é tão bárbara que mesmo a Associação Médica Veterinária Americana já se 

pronunciou contra ela, mas até agora os esforços legislativos de proibir seu uso têm sido 

infrutíferos. Uma simples pesquisa na internet nos mostra instantaneamente anúncios de 

vendas de casacos, fotos de caçadores com largos sorrisos mostrando suas presas e ensinando 

métodos de como montar uma armadilha.  

A pergunta é: será mesmo necessário ser um amante de animais para conceber que 

estas práticas, se não totalmente imorais, são, no mínimo, extremamente desnecessárias? Em 

um mundo em que já existem tantos tipos diversos de vestimentas para se proteger do frio 

(mais econômicos e mais quentes que as peles, inclusive), ou que são feitos de materiais 

sintéticos que simulam a pele para produzir cintos, sapatos, bolsas, etc.; qual a real 

necessidade de se produzir – e comprar, uma vez que só se produz porque há demanda – 

casacos e outros objetos de pele animal atualmente? A resposta é, sem dúvida: nenhuma. E 

com simples alternativas, como o uso das chamadas “peles sintéticas”, a solução seria dada. É 

preciso, mais uma vez, somente repensar hábitos “culturais” que não beneficiam a ninguém, e 

promover uma mudança pouquíssimo dolorosa para os humanos, para poupar muitíssimo 

sofrimento causado aos animais. 

Regan também descreve o uso de animais em circos, parques aquáticos e 

zoológicos (cap. 8); rodeios e corridas (cap. 9) e como instrumentos de pesquisa e educação 
                                                           
132 Imagens gravadas desse processo podem ser vistas no documentário Earthlings (Terráqueos), produzido pelo 
diretor X em ANO. 
133 Desmond Morris in Mark Glover: “Eye of the Beholder”, The Animal’s Voice Magazine 5, no. 4 (1992, p. 
33). Apud REGAN, 2006,  p. 136. 
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(cap.10), tendo acompanhado de perto cada uma destas realidades como também a partir de 

pesquisas e relatos de outros autores e de grupos e organizações, sendo possível acessar a 

vídeos, relatórios e entrevistas em diversos portais e sites na internet, a despeito de qualquer 

dúvida sobre se os animais realmente são tratados da forma como é descrita por Regan e 

outros DDAs. Em todos os casos, as situações em que os animais são mantidos e tratados é 

basicamente a mesma: torturas, maus-tratos, privação, violação de todos os direitos básicos, 

negligência por parte dos setores responsáveis (inspeção, legislação, fiscalização, etc.), 

indiferença dos governantes e subordinação destes aos que perpetuam aquelas práticas a partir 

da alegação “cultural” e econômica e, por fim, continuação interminável do prejuízo à vida de 

inúmeros animais cujo único crime é não pertencer à espécie humana. 

Quanto ao uso de animais na pesquisa, Regan alerta para as falhas dos diversos 

testes utilizados, principalmente o já mencionado LD50; basicamente, ele serve para que 

produtos como fluidos para freios, lubrificantes domésticos e solventes industriais sejam 

considerados nocivos se ingeridos por seres humanos (devemos falar da obviedade deste 

fato?). Segundo Regan, os cientistas que criticam o LD50, inclusive muitos que fazem parte 

da indústria reguladora da toxidade, acham o teste muito falho. Além de os resultados 

variarem de um laboratório pra outro, e até mesmo dentro do mesmo laboratório, de um dia 

pro outro; o sexo, a idade, a dieta e a espécie dos animais testados afetam a exatidão dos 

resultados. Além disso, de acordo com Richard Ryder, ex-psicólogo experimental que usou 

animais em suas pesquisas nas universidades de Cambridge e Columbia, os animais acabam 

morrendo não pela toxidade do produto em si, mas pela quantidade exorbitante que é forçada 

em seus organismos: 

 

Como a maioria dos produtos cosméticos não é especialmente venenosa, o 
que acaba acontecendo, necessariamente, é que, se um rato ou um cão deve 
ser morto dessa forma, quantidades muito grandes de cosmético têm de ser 
forçadas para dentro dos seus estômagos, bloqueando ou arrebentando 
órgãos internos, ou matando o animal devido a outra ação física – e não 
devido a algum efeito químico específico. Claro que o procedimento de 
ingerir algo à força – mesmo que seja uma comida saudável – é, em si, um 
procedimento notoriamente desagradável, conforme testemunharam as 
pioneiras da luta pelo voto feminino e outros prisioneiros em greve de fome. 
Quando a substância forçada para dentro do estômago não é, absolutamente, 
alimento, mas de grandes quantidades de pó facial, maquiagem ou tintura 
líquida de cabelo, o sofrimento é muito maior, sem dúvida nenhuma. Se, 
para garantir que o teste seja burocraticamente correto, usam-se quantidades 
grandes o suficiente para matar, então é claro que a morte em si deve ser, 
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frequentemente, prolongada e agonizante. (Richard Ryder, Victims of 
Science: The Use of Animals in Research, 1975, p.36. Apud REGAN, 2006, 
p. 210). 

 

As alternativas para a experimentação animal já são desenvolvidas há algum 

tempo e mostram maior eficácia; um estudo sueco in vitro alternativo ao LD50, por exemplo, 

mostrou eficácia de 80%, enquanto o que é feito em animais apresenta apenas 65% 134. A 

maior parte das alternativas consiste em testes in vitro (realizados em tecidos e células vivas 

cultivados em laboratório a partir de uma célula originária); uso de vegetais; simulações em 

computador; modelos matemáticos; técnicas físico-químicas (como a tomografia); estudos 

microbióticos e estudos em cadáveres. Células ou tecidos cultivados, por exemplo, podem ser 

utilizados em testes de sensibilização cutânea para detectar produtos que causam irritações, 

alergias e até doenças como o câncer 135. O que impede os avanços e o uso desses métodos 

alternativos é, por um lado, a resistência de alguns pesquisadores, que preferem manter a 

metodologia da pesquisa atual – por todas as questões já mencionadas, de desconsideração da 

dor animal, etc. – e, por outro, a questão do investimento em novas tecnologias, algo que nem 

todas as empresas e laboratórios querem ou podem custear. 

Poderíamos descrever ou reproduzir aqui as falas de Regan, Singer, Bekoff, Ryder 

e outros sobre as demais práticas abusivas no uso de animais para os diversos segmentos além 

da indústria de alimentação e pesquisa, citadas mais detalhadamente nos parágrafos 

anteriores; mas nos limitaremos a (re)afirmar que a regra segue a mesma: torturas e violação 

da vida animal. Enquanto isso, as alternativas estão aí para serem usadas, mas muitas delas 

encontram resistência de pessoas que acreditam que animais não devem ter o sofrimento 

considerado quando estas pessoas, ao afirmarem estar exercendo seu direito à liberdade, 

escolhem manter hábitos que trazem muitos prejuízos, como é o caso dos que afirmam, por 

exemplo, que circo sem animais “não tem graça”, ou que “rodeio é algo muito divertido”.  

A alternativa ao entretenimento encontrado no circo tradicional, que causa a 

retirada dos animais de seu habitat natural e que além do sofrimento gerado pela perda da 

estrutura social recorre constantemente a maus-tratos e condicionamento forçado, é 

simplesmente visitar circos sem animais, sendo um deles o mais famoso e assistido do 

                                                           
134 Cf. REGAN, 2006, p. 212. 
135 CHUAHY, 2009, p. 71. 
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mundo: o Cirque de Soleil 136. Da mesma forma, existem vários parques e centros com foco 

em diversão e entretenimento que não exploram animais. O que precisamos é investir em uma 

conscientização sociocultural para que as pessoas saibam que não é correto e nem deveria ser 

fonte de diversão explorar animais não humanos; por isso uma ética voltada para esse 

problema é tão necessária, pois sem uma preocupação direta com as consequências morais das 

práticas especistas, não há como mudar minimamente essa situação que é causa de graves 

problemas ao meio ambiente, tanto aos animais - que são objeto direto do sofrimento gerado – 

quanto ao próprio homem. 

Enquanto a população estiver alheia ao processo de degradação causado por 

hábitos especistas que permeiam seu cotidiano e não houver uma reflexão moral sobre a 

questão, todos nós seremos prejudicados pelas péssimas consequências que advém das 

práticas exploratórias. A inclusão dos animais não humanos em nossa consideração moral não 

é um favor que se concede a eles, mas uma necessidade global, não se tratando de um mero 

capricho de pessoas excêntricas e ultrassensíveis, mas uma questão ética genuína. Como no 

exemplo utilizado por Rafaella Chuahy (2009, p. 46): quando um homem atira em outro, um 

se torna criminoso e o outro vítima; quando prisioneiros de guerra são torturados, milhares de 

pessoas se revoltam e protestam em nome dos Direitos Humanos; mas, enquanto isso: 

 

Milhares de animais conscientes e sencientes são torturados e mortos todos 
os dias, mas não há criminoso, vítima, culpa ou remorso. Na verdade, 
ninguém pensa no ato que se está cometendo. Quem se rebela em nome da 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, por exemplo, é, muitas 
vezes, ridicularizado. É difícil ser minoria e viver uma vida diferente. Os 
protetores de animais são vítimas de grandes preconceitos, mas a 
conscientização é um caminho sem volta. Quando se tem conhecimento da 
crueldade sofrida pelos animais, como em fazendas-fábricas, é praticamente 
impossível não mudar o nosso modo de agir. Não se trata de caridade ajudar 
os animais, e sim de responsabilidade social. Temos sempre que nos 
perguntar: O que será de nosso futuro se continuarmos a agir assim? É esse o 
ambiente no qual queremos que nossos filhos cresçam? (CHUAHY, 2009, 
p.46-47.) 

 

 Assim, uma conscientização em vista de uma reeducação se faz necessária para 

alcançar um bem comum a animais humanos e não humanos. Que uma dieta vegetariana 

ganhe mais espaço na vida das pessoas; que o uso de peles seja considerado desnecessário; 
                                                           
136 REGAN, 2006, p. 166. 
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que os circos não tenham mais animais; que os parques aquáticos parem de explorar 

golfinhos, baleias, peixes-boi, etc.; que rodeio seja visto como imoral e que as indústrias 

farmacêutica e de cosméticos passem a investir em testes in vitro, não é uma questão de 

caridade, tampouco um sacrifício, mas apenas o passo lógico a ser dado para a melhoria de 

nossas vidas e para poupar a vida dos animais. 

Conclui-se, portanto, que a inclusão dos animais não humanos claramente 

sencientes e autoconscientes em nossa esfera de consideração moral não representa prejuízos 

à nossa espécie, já que podemos recorrer às alternativas em atividades das quais necessitamos 

para nos manter: alimentação, vestuário; visto que essas escolhas representam benefícios para 

a população mundial em termos de melhora da qualidade de vida, economia de recursos, 

possibilidade de melhor distribuição de alimentos, etc. Além disso, tais medidas representam 

benefícios aos animais, já que os pouparíamos de sofrimento, morte violenta e danos à sua 

vida e seu ambiente. Portanto, considerar animais moralmente e respeitar sua dignidade 

representa um ganho para nós (o de agir de forma justa, além dos benefícios à saúde) e para os 

animais. Resta agora passar a ser um dever ético tratar os animais com respeito, considerando-

os não um meio para ser utilizado em nosso benefício, mas como fins em si mesmos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: COMO, AFINAL, PODEMOS CONCEBER UMA 

ÉTICA NÃO ESPECISTA? 

 
Quero encontrar um jeito de falar com meus semelhantes humanos que seja calmo e não inflamado, 
filosófico e não polêmico, que traga iluminação e não divisão entre puros e pecadores, redimidos e 

danados, carneiros e bodes. 
(J.M. Coetzee) 

 
A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade do caráter, e pode-se afirmar 

seguramente que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. 
(Arthur Schopenhauer) 

 
 

O presente estudo teve como mote a questão dos animais não humanos sob as 

seguintes orientações: (1) vimos que ao longo da tradição filosófica tivemos citações de 

preocupação com o tratamento dado aos animais, mas de forma bastante secundária em 

relação aos outros problemas filosóficos; (2) a partir disso, perguntou-se sobre a verdadeira 

relevância de trazer tal questão mais ao centro dos discursos sobre Ética, mais 

especificamente a Bioética, uma vez que esta deveria considerar a vida de um modo mais 

abrangente, não especista; (3) abordagem de filósofos contemporâneos que discutem sobre a 

relação dos homens com os animais e se estes merecem ou não consideração moral, tendo 

como principal orientação teórica as teses de Tom Regan, autor que defende o abolicionismo 

animal através da atribuição de direitos aos mesmos, devidos a eles pelo fato de serem o que o 

autor chama de “sujeitos de uma vida”; (4) discussão sobre a validade da proposta teórica de 

Regan colocando em debate as críticas feitas ao autor, bem como suas respostas e críticas a 

outras teorias (como a do automatismo animal cartesiano); (5) demonstração, em diálogo com 

as novas descobertas científicas e contribuição de pesquisadores do comportamento animal, 

da importância da inclusão dos animais em nossa consideração ética não pelo nosso benefício, 

mas por eles mesmos, considerando que são sencientes, autoconscientes e possuem uma vida 

emocional rica e complexa; (6) ilustração das condições em que vivem os animais que são 

vítimas de exploração devida ao consumo de carne, pele, entretenimento, etc., mostrando suas 

bases imorais e, por fim (7) sugerindo práticas alternativas a essa exploração. 

Como foi dito na introdução deste trabalho, não intentamos gerar um prognóstico 

exato ou definir uma solução sobre a questão do especismo, mas, sobretudo, discutir e apontar 

caminhos que estão sendo tomados pelos diversos esforços teóricos da filosofia 

contemporânea, refletindo sobre quais são mais efetivos para encontrar um balanço na questão 

animal humano versus não humano. Com base no que foi discutido a respeito da postura 
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teórica de Tom Regan, pensamos que este autor nos traz a perspectiva mais interessante sobre 

a inclusão dos animais não humanos em nossa consideração moral, ao conferir-lhes direitos 

básicos que nada são além de características às quais os animais já trazem consigo ao existir.  

Assim, ao dizermos que não devemos caçar leões ou rinocerontes, que não 

devemos colocar macacos em laboratórios de vivissecção e que ter elefantes em circos é 

errado, não estamos concedendo privilégios a estes animais, mas apenas respeitando um lugar 

que é deles, um direito que é deles: o de existir em liberdade e conduzir suas vidas a partir de 

suas necessidades e preferências. Infelizmente, ainda que apresentemos provas que 

demonstrem que os animais não devem ser subjugados por nós por tais e tais motivos 

(consciência, senciência, emoções, etc.), ainda assim existe uma imensa resistência e negação 

que corroboram a manutenção da barbárie cometida amplamente contra animais. 

O que fica cada vez mais patente é que a posição em que o homem se coloca 

diante de todos os outros seres da natureza é a de que esta lhe é um simples pertence, e não o 

contrário; há um distanciamento do homem em relação à natureza, e aquilo que aproxima o 

humano das demais espécies passa a ser visto por ele quase com aversão.  

Foi exatamente essa tese de que a natureza pertence ao homem e não o contrário 

que tentamos rebater ao longo deste trabalho: pensamos que o homem, como parte da 

natureza, lhe deve respeito e cuidados, até para que não fique sem o que ela lhe oferece, como 

ameaça ocorrer se os níveis de exploração de recursos continuarem os mesmos sem que haja 

uma reflexão sobre o que se está fazendo atualmente a fim de se mudar efetivamente tais 

ações. O que temos visto, infelizmente, é que ao pensar e defender que o homem é o ser 

privilegiado entre todos, há um extremo descuido e extorsão de recursos e bens, que não 

beneficiam nem à qualidade de vida que hoje se tem, nem às gerações futuras, e menos ainda 

os Ecossistemas. 

No cálculo de perdas e ganhos, os animais são os grandes prejudicados por esse 

desrespeito do homem à natureza, pois perdem seus habitats, sua estrutura social quando são 

aprisionados em locais aos quais não pertencem e, acima de tudo, perdem suas vidas em nome 

de um suposto bem estar humano que se mostra cada vez mais duvidoso ou, no mínimo, 

ambíguo. 

        Esperamos ter deixado claro ao longo desta dissertação a posição aqui defendida: 

junto a Regan e tantos outros teóricos, sejam filósofos, biólogos, psicólogos, etólogos, 

primatologistas, etc., acreditamos que animais não humanos merecem uma melhor posição na 

escala moral em relação à que se encontram atualmente, ou seja, merecem os direitos básicos 

propostos por Regan, para que seja refreada a crueldade exercida contra eles nesse exato 
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momento. E por quê? Porque não somos tão melhores que eles pelo fato de estarmos no topo 

da escala evolutiva, mas por este fato mesmo devemos-lhes cuidados, e não a exploração 

desenfreada estabelecida atualmente. Além disso, é fato que compartilhamos sensações e 

interesses com muitos deles. Então por que continuar lhes maltratando? 

Foi demonstrado que as práticas de abate, o mercado de entretenimento animal, o 

comércio de peles e a controversa indústria de pesquisas não possuem nada de “humanitárias” 

e que, ao contrário, os animais são mantidos em condições miseráveis e tratados com o 

máximo de crueldade. Além de termos apresentado argumentos contra esse tipo de prática, 

ilustramos alternativas viáveis ao uso e exploração animal – mostrando que rodeios, touradas, 

circos com animais, além de pesquisas invasivas e cruéis se tornaram em nossos dias algo 

injustificável. Mesmo aquelas atividades consideradas “culturais”, como os rodeios (em que 

amarra-se os testículos dos bois, queimam suas genitálias e ânus, e enfiam-lhes objetos 

cortantes, causando extrema dor) devem ser revistas e repensadas, pois o que projeta a cultura 

de um povo encontra seus limites onde há extrema violência e apenas perdas diante de um 

“ganho” claramente sádico.  

Autores assumidamente especistas podem alegar que acima de tudo deve estar o 

bem humano. Mas que bem é causado às custas de tanto sofrimento? E mais, que mal fará a 

nós passar a tratar os animais com respeito? Bekoff, em uma passagem de A Vida Emocional 

dos Animais, diz:  

 
O fato de respeitarmos, protegermos e amarmos os animais não deixaria a 
ciência em má situação nem significaria que respeitaríamos, protegeríamos e 
amaríamos menos o ser humano. O fato de você alimentar o seu cachorro 
significa que está deixando crianças morrerem de fome? Não, pois com um 
pouco de consideração e planejamento, todos poderiam ser bem cuidados. O 
mais importante é que a suposição de que os animais sentem uma rica 
variedade de emoções nunca causará nenhum mal. Se eu presumir que os 
animais têm sentimentos subjetivos de dor, medo, fome e outros parecidos, e 
se estiver cometendo um equívoco pensando assim, não terei cometido 
nenhum mal a ninguém; mas ao fazer o contrário, quando os animais na 
verdade têm sentimentos, então estarei abrindo passagem para crueldades 
ilimitadas. (BEKOFF, 2010, p.46). 
 

Em se tratando da linha divisória representada pelas espécies, ou seja, de como o 

cuidado moral deve ser estendido aos pacientes morais humanos e não humanos; 

concordamos com a posição defendida por Anamaria Feijó que, apoiada nas teses de Mary 

Midgley, sustenta que haja a necessidade de cuidado moral para com os pacientes morais 

humanos bem como não humanos, embora os seres humanos sempre estejam mais próximos 

aos de sua espécie devido ao vínculo social e por isso pode haver uma diferença de tratamento 
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em determinadas situações. Isto não significa o apoio ao especismo, mas talvez se apresente 

como um bom modo de resolver às polêmicas suscitadas pelo “ou, ou”, quer dizer, pelas 

imposições argumentativas do tipo “em um prédio em chamas em que você só possa salvar 

OU o seu cachorro, OU o seu irmão que sofre de demência (ambos pacientes morais), de 

acordo com a noção de igual atribuição de valor inerente aos sujeitos de uma vida, qual você 

salvaria?”. 

Apesar de o exemplo tratar-se de um caso hipotético um tanto clichê usado pelos 

extremistas contra os direitos animais que colocam sempre situações-limite para refutar as 

teses contrárias, podemos dizer que a resposta seria “o irmão” sem colocar em risco a posição 

antiespecista; a questão é que, de acordo com a tese de Mary Midgley ilustrada por Feijó 137, 

os laços sociais afetam essas decisões, devido à noção biológica de espécie onde existe a 

necessidade de ser cuidada a bagagem genética, aliada a sentimentos de simpatia e compaixão 

que fundamentam a escolha do ser humano pelo ser humano. O que não significa que não 

devemos nos preocupar com os seres das demais espécies, respeitá-los e preservá-los. 

À guisa de conclusão, devemos ressaltar que nosso intento foi fazer com que a 

questão motriz contida já no título: “por uma ética não especista”, permeasse todo o texto, no 

qual buscamos questionar a validade do antropocentrismo estabelecido em nossas práticas 

corriqueiras e ações, refletindo sua moralidade. “O lugar dos animais não humanos na 

filosofia moral de Tom Regan” também fora discutido; escolhemos Regan como teórico 

principal sobre “o lugar dos (para os) animais não humanos” por considerar que o autor possui 

uma boa resposta sobre o problema aqui tratado, pois que lugar devem ter os animais não 

humanos na Ética?  

Seria justo afirmar que temos para com eles apenas deveres indiretos e, quando 

confrontados com o nosso benefício, simplesmente descartá-los? Seria correto moralmente, 

sabendo que esses animais apesar de não sentirem as emoções e as dores de modo idêntico ao 

nosso também as sentem de forma pungente? Sabendo que têm consciência de si e que muitos 

possuem uma sensibilidade extrema à dor? Conhecendo o modo como esses animais são 

(des)tratados em abatedouros, circos, zoológicos e outros “centros de tortura”? Ora, defender 

esse tipo de inclusão não tiraria a ética e a nós mesmos do pedestal antropocêntrico. Por isso 

concordamos com Regan quando este atribui aos sujeitos de uma vida um valor inerente. 

Vale lembrar também que os sujeitos de uma vida assim conceituados por Regan 

não são apenas os animais não humanos, mas também os seres humanos não-paradigmáticos 

                                                           
137 FEIJÓ, 2005, p. 131. 
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(deficientes, idosos com Alzheimer, crianças recém-nascidas...), e que a noção de cuidado e 

respeito a esses humanos é extremamente importante, pois se avaliarmos bem o tratamento 

que estes indivíduos recebem hoje em nossa sociedade, será que poderemos afirmar que o 

mesmo é justo, eticamente correto, moralmente bom? Cabe aqui a cada um avaliar a sua 

própria consciência e pensar em como trata (ou pensa que devem ser tratados) esses humanos. 

Por isso, a teoria moral de Regan acaba por ser favorável não apenas aos Direitos Animais, 

mas também aos Direitos Humanos; como o próprio autor afirma: não há como existir um 

defensor de animais sem que este seja antes um defensor de direitos humanos 138. 

Esperamos por fim ter alcançado os objetivos propostos ao longo deste trabalho; e 

sobre a pergunta que inicia o presente epílogo: “como é possível conceber uma ética não 

especista?”, esta foi colocada propositalmente como conclusão, mas acreditamos não ser uma 

questão conclusiva, mas apenas um impulso para um começo. Acreditamos que, para além 

das teorizações sobre ética e moral, aqueles que vivem efetivamente segundo tais e tais 

princípios estabelecidos (ou seja: todos nós que vivemos em sociedade), sabem em seu íntimo 

que tal moralidade precisa ser alargada, e que para conceber um sistema ético que não seja 

especista – que não se preocupe apenas com o bem-estar do ser humano – basta ver (e viver) 

com olhos mais atentos à própria vida, não somente procurar lições em manuais de Ética. 

Como, afinal, depois de todos os episódios citados, depois de todos os argumentos 

pró e contra os direitos animais e, principalmente, após uma simples observação ao nosso 

entorno, ao lembrar (e qualquer pessoa deve ter uma lembrança desse tipo; se não, pedimos 

que olhe melhor à sua volta e terá o exemplo) do olhar de um animal em uma jaula, de um 

gato ou cachorro de rua abandonado, de um animal de carga puxando seu peso... Como 

simplesmente ignorar ou negar a questão dos direitos animais? É possível que depois de todas 

essas experiências ainda não reconheçamos o sistema em que vivemos como especista?  

Talvez a filosofia tenha nos distanciado demasiadamente das nossas emoções, que 

também são parte de nós, e nos tornado um tanto embrutecidos, mais que aqueles a quem 

chamamos de brutos. Talvez a razão, o conhecimento, o anseio por saber mais e melhor, tenha 

feito dos tantos filhos desta que é a mãe de todas as ciências, insensíveis ao resto da natureza; 

de modo que em posse de argumentos “lógicos e científicos”, pôde-se justificar o 

aniquilamento de seres sencientes por anos a fio até os dias atuais, fechando os olhos para sua 

dor em nome da razão e aproveitando-se de suas vidas em troca de interesses supostamente 

utilitários.  

                                                           
138 REGAN, 2006, p.4. 
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Mas pensemos, voltemos às origens da filosofia, quando o velho Pitágoras – 

grande defensor dos animais – disse ser não um sábio, mas um amigo da sabedoria, e daí o 

termo Filosofia; não seria também filosófico acolher o senso de que animais não são nossos 

escravos, mas sim nossos companheiros; com quem compartilhamos o mesmo mundo e do 

qual/dos quais devemos cuidar? Depois de tantos dados, fatos e argumentos apresentados, 

qual seria então o lugar dos animais não humanos na filosofia moral de Tom Regan e muito 

além dela e de qualquer teoria? O lugar ao qual eles pertencem, a despeito de nossas 

teorizações e autorizações sobre o que eles devem ser ou não ser é este: a liberdade. “Não 

jaulas maiores, mas jaulas vazias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Às vezes me perguntam: 

‘por que investe todo esse tempo e dinheiro falando da amabilidade para com os 

animais, quando existe tanta crueldade com o homem?’. A isso eu respondo: 

‘Estou trabalhando nas raízes’”. 

George T. Angell 

 

“Auschwitz começa onde quer que alguém olhe para um matadouro e pense:  

eles são apenas animais.” 

Theodor Adorno 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS 139 

 

PREÂMBULO 

Considerando que todo o animal possui direitos.  
Considerando que o desconhecimento e o desprezo destes direitos têm levado e continuam a 
levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza.  
Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras 
espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo.  
Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a 
perpetrar outros.  
Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens 
pelo seu semelhante,  
Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a 
respeitar e a amar os animais. 

PROCLAMA-SE O SEGUINTE:  

Art. 1º - Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência.  

Art. 2º - 1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.  

2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los 
violando esse direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais.  

3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. 

Art. 3º - 1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis.  

2. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem dor e de 
modo a não provocar-lhe angústia.  

Art. 4º 1. Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no 
seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se reproduzir.  

2. toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito. 

Art. 5º - 1. Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio 
ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de 
liberdade que são próprias da sua espécie.  

2. Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo homem com 
fins mercantis é contrária a este direito.  

Art. 6º - 1. Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma 
duração de vida conforme a sua longevidade natural.  

                                                           
139 FONTE: http://www.propq.ufscar.br/comissoes-de-etica/comissao-de-etica-na-experimentacao-
animal/direitos Acesso em 10 de janeiro de 2014. 

 

http://www.propq.ufscar.br/comissoes-de-etica/comissao-de-etica-na-experimentacao-animal/direitos
http://www.propq.ufscar.br/comissoes-de-etica/comissao-de-etica-na-experimentacao-animal/direitos
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2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.  

Art. 7º Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de 
intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso.  

Art. 8º - 1. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é 
incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, científica, 
comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação.  

2. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas.  

Art. 9º - Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado, 
transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor.  

Art. 10º - 1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem.  

2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a 
dignidade do animal.  

Art. 11º - Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto 
é um crime contra a vida.  

Art. 12º - 1. Todo o ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é 
um genocídio, isto é, um crime contra a espécie.  

2. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio.  

Art. 13º - 1. O animal morto deve de ser tratado com respeito.  

2. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditas no cinema e na 
televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos do animal.  

Art. 14º - 1. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar presentados 
a nível governamental.  

2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem.  

(*) A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada pela UNESCO em 
sessão realizada em Bruxelas - Bélgica, em 27 de Janeiro de 1978. 
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ANEXO B – ALERTA DA ONU PARA O EXCESSO NO CONSUMO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL 

 

ONU recomenda mudança global para dieta sem carne e sem laticínios 140 

Um consumo reduzido de produtos de origem animal é necessário para salvar o mundo 
dos piores impactos das mudanças climáticas, diz relatório da ONU Uma mudança 
global para uma dieta vegana é vital para salvar o mundo da fome, da escassez de 
combustíveis e dos piores impactos das mudanças climáticas, afirmou hoje um relatório 
da ONU. 

Uma mudança global para uma dieta vegana é vital para salvar o mundo da fome, da 
escassez de combustíveis e dos piores impactos das mudanças climáticas, afirmou hoje um 
relatório da ONU. Na medida em que a população mundial avança para o número previsível 
de 9,1 biliões de pessoas em 2050 e o apetite por carne e lacticínios ocidental é insustentável, 
diz o relatório do painel internacional de gestão de recursos sustentáveis do Programa 
Ambiental das Nações Unidas (UNEP). 

Diz o relatório: “Espera-se que os impactos da agricultura cresçam substancialmente 
devido ao crescimento da população e do consumo de produtos de origem animal. Ao 
contrário dos que ocorre com os combustíveis fósseis, é difícil procurar por alternativas: as 
pessoas têm que comer. Uma redução substancial nos impactos somente seria possível com 
uma mudança substancial na alimentação, eliminando produtos de origem animal”. 

 O professor Edgar Hertwich, principal autor do relatório, disse: “Produtos de origem 
animal causam mais danos do que produzir minerais de construção como areia e cimento, 
plásticos e metais. A biomassa e plantações para alimentar animais causam tanto dano quanto 
queimar combustíveis fósseis”. 

 A recomendação segue o conselho de Lorde Nicholas Stern, ex-conselheiro do governo 
trabalhista inglês sobre a economia das mudanças climáticas. O Dr. Rajendra Pachauri, 
director do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), também fez um apelo 
para que as pessoas observem um dia sem carne por semana para reduzir emissões de 
carbono. 

 O painel de especialistas categorizou produtos, recursos e actividades económicas e de 
transporte de acordo com seus impactos ambientais. A agricultura se equiparou com o 
consumo de combustível fóssil porque ambos crescem rapidamente com  o desenvolvimento 
económico, eles disseram. 

 Ernst von Weizsaecker, um dos cientistas especializados em meio ambiente que 
coordenaram o painel, disse: “A crescente riqueza económica está levando a um maior 
consumo de carne e lacticínios – os rebanhos agora consomem boa parte das colheitas do 
mundo e, por inferência, uma grande quantidade de água doce, fertilizantes e pesticidas”. 

                                                           
140 REPRODUÇÃO: http://www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/saude/8180-onu-recomenda-mudanca-
global-para-dieta-sem-carne-e-sem-laticinios (acesso em 10 de janeiro de 2014) Fonte: Guardian / Portugal 
Mundial. 

http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf
http://www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/saude/8180-onu-recomenda-mudanca-global-para-dieta-sem-carne-e-sem-laticinios
http://www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/saude/8180-onu-recomenda-mudanca-global-para-dieta-sem-carne-e-sem-laticinios
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 Tanto a energia quanto a agricultura precisam ser “dissociadas” do crescimento 
econômico porque os impactos ambientaris aumentam grosso modo 80% quando a renda 
dobra, afirma o relatório. 

 Achim Steiner, subsecretário geral da ONU e director executivo da UNEP,afirmou: 
“Separar o crescimento dos danos ambientais é o desafio número um de todos os governos de 
um mundo em que o número de pessoas cresce exponencialmente, aumentando a demanda 
consumista e persistindo o desafio de aliviar a miséria e a pobreza”. 

 O painel, que fez uso de diversos estudos incluindo o Millennium Ecosystem 
Assessment (avaliação do ecossistema no milénio), cita os seguintes itens de pressão 
ambiental como prioridade para os governos do mundo: mudanças climáticas, mudanças de 
habitats,  uso com desperdício de nitrogénio e fósforo em fertilizantes, exploração excessiva 
dos oceanos e rios por meio da pesca, exploração de florestas e outros recursos, espécies 
invasoras, fontes  não seguras de água potável e falta de saneamento básico, exposição ao 
chumbo, poluição do ar urbano e contaminação por outros metais pesados. 

 A agricultura, particularmente a carne e os lacticínios, é responsável pelo consumo de 
70% de água fresca do planeta, 38% do uso da terra e 19% da emissão de gases de efeito 
estufa, diz o relatório, que foi liberado para coincidir com o dia Mundial do Meio Ambiente 
no sábado. 

Ano passado, a Organização de Alimentos e Agricultura da ONU (FAO) disse que a 
produção de alimentos teria de aumentar em 70% para suprir as demandas em 2050. O painel 
afirmou que os avanços na agricultura serão ultrapassados pelo crescimento populacional. 

O professor Hertwich, que é também director de um programa de ecologia industrial na 
Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, disse que os países em desenvolvimento, 
onde se dará grande parte do crescimento populacional, não devem seguir os padrões de 
consumo ocidentais: “Os países em desenvolvimento não devem seguir nossos modelos. Mas 
cabe a nós desenvolver tecnologias em, digamos, energia renovável e métodos de irrigação.” 

 

O relatório pode ser lido através do link: 
http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf
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ANEXO C – LISTA DE MARCAS QUE TESTAM E NÃO TESTAM PRODUTOS EM 
ANIMAIS 141 

   
 

Muito Recomendável — supõe-se que a empresa em questão não utiliza produtos ou 
ingredientes testados em animais e, além disso, tem preocupações éticas para com 
os animais e/ou o meio ambiente. 

 
 

Recomendável — supõe-se que a empresa em questão não utiliza produtos ou 
ingredientes testados em animais. 

 
 

Pouco Recomendável — supõe-se que a empresa em questão poderá eventualmente 
utilizar produtos ou ingredientes testados em animais. 

 

Nada Recomendável — supõe-se que a empresa em questão utiliza produtos ou 
ingredientes testados em animais. 

 

Marca  Empresa  Tipo de Produtos Recomendação  

8x4 Beiersdorf Desodorizantes 
 

Advance 
Techniques 

Avon Products 
Inc Cuidado do Cabelo 

 

Ajax 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Produtos de Limpeza 
 

Ambi Pur Sara Lee 
Corporation Produtos de Limpeza 

 

Anew Avon Products 
Inc Cuidado da Pele 

 

Aquafresh GlaxoSmithKline Cuidado dos Dentes 
 

Ariel Procter & Gamble Detergentes p/ Roupa 
 

Artistry Amway Cosméticos, Cuidado 
da Pele  

Atrix Beiersdorf Cuidado da Pele 
 

Avon Bronze Avon Products 
Inc Protectores Solares 

 

Avon Color Avon Products 
Inc Cosméticos 

 

Axe Unilever Desodorizantes 
 

Biotherm L'Oréal Cosméticos, Cuidado 
da Pele  

                                                           
141 FONTE: Reprodução de: http://esdjccg.prof2000.pt/a/056/MARCAS.htm ; Conferido com: 
http://www.pea.org.br/crueldade/testes/naotestam.htm ;  
http://vejasp.abril.com.br/blogs/beleza-de-blog/2013/10/18/marcas-de-cosmeticos-que-fazem-e-nao-fazem-
testes-em-animais/ ; 
http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/cruelty_free_companies_search.aspx?Donottest=-
1&Product=0&Dotest=8&Regchange=-1&Country=-1&Keyword=  
Acesso em 20 de maio de 2014. 

http://esdjccg.prof2000.pt/a/056/MARCAS.htm?order_by=mark&sort=desc
http://esdjccg.prof2000.pt/a/056/MARCAS.htm?order_by=company&sort=asc
http://esdjccg.prof2000.pt/a/056/MARCAS.htm?order_by=recommendation&sort=desc
http://esdjccg.prof2000.pt/a/056/MARCAS.htm
http://www.pea.org.br/crueldade/testes/naotestam.htm
http://vejasp.abril.com.br/blogs/beleza-de-blog/2013/10/18/marcas-de-cosmeticos-que-fazem-e-nao-fazem-testes-em-animais/
http://vejasp.abril.com.br/blogs/beleza-de-blog/2013/10/18/marcas-de-cosmeticos-que-fazem-e-nao-fazem-testes-em-animais/
http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/cruelty_free_companies_search.aspx?Donottest=-1&Product=0&Dotest=8&Regchange=-1&Country=-1&Keyword
http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/cruelty_free_companies_search.aspx?Donottest=-1&Product=0&Dotest=8&Regchange=-1&Country=-1&Keyword
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Body Series Amway Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Bold Procter & Gamble Detergentes p/ Roupa 
 

Brut Unilever Perfumes 
 

Cacharel L'Oréal Perfumes 
 

Calgon Reckitt Benckiser Detergentes p/ Roupa 
 

Calvin Klein Unilever Perfumes 
 

Christy Christy 
Cosmetics 

Cosméticos, Cuidado 
da Pele  

Cif Unilever Produtos de Limpeza 
 

Clean & Clear Johnson & 
Johnson 

Cosméticos, Cuidado 
da Pele  

Clearskin Avon Products 
Inc Cuidado da Pele 

 

Clinique Estée Lauder Inc 

Cuidado do Cabelo e 
Pele, Cosméticos, 
Perfumes, 
Desodorizantes, 
Protectores Solares, 
Produtos p/ Barba 

 

Colgate 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Cuidado dos Dentes 
 

Comfort Unilever Detergentes p/ Roupa 
 

CoverGirl Procter & Gamble Cosméticos 
 

Denim Unilever Desodorizantes 
 

Diadermine Henkel Cosméticos, Cuidado 
da Pele  

Dish Drops Amway Detergentes p/ Louça 
 

Domestos Unilever Produtos de Limpeza 
 

Dove Unilever 
Cuidado do Cabelo, 
Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Ecover ECOVER 
Detergentes p/ Louça, 
Detergentes p/ Roupa, 
Produtos de Limpeza  

Estée Lauder Estée Lauder Inc 

Cosméticos, Cuidado 
da Pele, Perfumes, 
Desodorizantes, 
Produtos p/ Barba 
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Fa Henkel Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Fabuloso 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Produtos de Limpeza 
 

Fairy Procter & Gamble Detergentes p/ Louça 
 

Febreze Procter & Gamble Produtos de Limpeza 
 

Froggy Búfalo Detergentes p/ Louça, 
Produtos de Limpeza  

Garnier L'Oréal 

Cuidado do Cabelo, 
Cosméticos, Cuidado 
da Pele, Protectores 
Solares 

 

Gillette Procter & Gamble Desodorizantes, 
Produtos p/ Barba  

Giorgio Armani L'Oréal Perfumes 
 

Giorgio Beverly 
Hills Procter & Gamble Perfumes 

 

Glister Amway Cuidado dos Dentes 
 

Head & 
Shoulders Procter & Gamble Cuidado do Cabelo 

 

Herbal Essences 
– Clairol Procter & Gamble Cuidado do Cabelo 

 

House of Cerruti Unilever Perfumes 
 

House of 
Valentino Unilever Perfumes 

 

Hugo Boss Procter & Gamble Perfumes 
 

Impulse Unilever Desodorizantes 
 

Johnson&#039;s 
Baby 

Johnson & 
Johnson Cuidado do Cabelo 

 

Kérastase L'Oréal Cuidado do Cabelo 
 

L'Oréal Paris L'Oréal 

Cuidado do Cabelo, 
Cosméticos, Cuidado 
da Pele, Protectores 
Solares 

 

L.O.C. Amway Produtos de Limpeza 
 

Labello Beiersdorf Cuidado da Pele 
 

Lacoste Procter & Gamble Desodorizantes 
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Lancôme Paris L'Oréal 
Cosméticos, Cuidado 
da Pele, Perfumes, 
Desodorizantes  

Linic Unilever Cuidado do Cabelo 
 

Lux Unilever Cuidado da Pele 
 

Matrix L'Oréal Cuidado do Cabelo 
 

Max Factor Procter & Gamble Cosméticos 
 

Maybelline L'Oréal Cosméticos 
 

Mentadent Unilever Cuidado dos Dentes 
 

Musk for Men Avon Products 
Inc 

Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Naturals Avon Products 
Inc Cuidado da Pele 

 

Neutrex Henkel Detergentes p/ Roupa 
 

Nivea Beiersdorf 

Cuidado do Cabelo e 
Pele, Cosméticos, 
Desodorizantes, 
Protectores Solares, 
Produtos p/ Barba 

 

Old Spice Procter & Gamble Desodorizantes 
 

Ombrelle L'Oréal Protectores Solares 
 

Omo Unilever Detergentes p/ Roupa 
 

Oral-B Procter & Gamble Cuidado dos Dentes 
 

Organics Unilever Cuidado do Cabelo 
 

Oriflame Oriflame 

Cuidado do Cabelo e 
Pele, Cosméticos, 
Perfumes, Protectores 
Solares 

 

Origins Estée Lauder Inc 

Cuidado do Cabelo e 
Pele, Cosméticos, 
Perfumes, 
Desodorizantes 

 

Palmolive 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Produtos de Limpeza, 
Cuidado do Cabelo e 
Pele  

Pantene Procter & Gamble Cuidado do Cabelo 
 

Pepsodent Unilever Cuidado dos Dentes 
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Persil Henkel Detergentes p/ Roupa 
 

Protex 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Cuidado da Pele 
 

Quanto Reckitt Benckiser Detergentes p/ Roupa 
 

ROC Johnson & 
Johnson 

Cosméticos, Cuidado 
da Pele, 
Desodorizantes, 
Protectores Solares 

 

Ralph Lauren L'Oréal Perfumes 
 

Revlon Revlon 
Cuidado do Cabelo, 
Cosméticos, Cuidado 
da Pele, Perfumes  

Rexona Unilever Desodorizantes 
 

SA8 Amway Detergentes p/ Roupa 
 

Safeguard Procter & Gamble Cuidado da Pele 
 

Sanex Sara Lee 
Corporation 

Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Satinique Amway Cuidado do Cabelo 
 

Schick Pfizer Produtos p/ Barba 
 

Secret Procter & Gamble Desodorizantes 
 

Sensodyne GlaxoSmithKline Cuidado dos Dentes 
 

Skip Unilever Detergentes p/ Roupa 
 

Soflan 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Detergentes p/ Roupa 
 

Soft Musk Avon Products 
Inc 

Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Sonasol Henkel Detergentes p/ Louça 
 

Speed Stick 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Desodorizantes 
 

Sun Unilever Detergentes p/ Louça 
 

Sun Care by 
Amway Amway Protectores Solares 

 

SunSilk Unilever Cuidado do Cabelo 
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Super Pop 
Colgate-
Palmolive 
Company 

Detergentes p/ Louça 
 

Sure Procter & Gamble Desodorizantes 
 

Swiffer Procter & Gamble Produtos de Limpeza 
 

The Body Shop The Body Shop 
International plc 

Cuidado do Cabelo e 
Pele, Cosméticos, 
Perfumes, 
Desodorizantes, 
Protectores Solares, 
Produtos p/ Barba 

 

Theramed Henkel Cuidado dos Dentes 
 

ThermaSilk Unilever Cuidado do Cabelo 
 

Tide Procter & Gamble Detergentes p/ Roupa 
 

Timotei Unilever Cuidado do Cabelo 
 

Trigrama   Cuidado dos Dentes 
 

Vaseline Unilever Cuidado da Pele 
 

Vasenol Unilever Cuidado da Pele, 
Desodorizantes  

Venus Procter & Gamble Produtos p/ Depilação 
 

Vichy L'Oréal Cosméticos, Cuidado 
da Pele  

Vidal Sassoon Procter & Gamble Cuidado do Cabelo 
 

Vim Unilever Produtos de Limpeza 
 

Wella Procter & Gamble Cuidado do Cabelo, 
Cosméticos, Perfumes  

Wilkinson 
Sword Pfizer Produtos p/ Depilação 

 

Yves-Rocher Yves-Rocher 

Cuidado do Cabelo e 
Pele, Cosméticos, 
Perfumes, Protectores 
Solares 
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ANEXO D – BLOG COM VÍDEOS 

 

Os vídeos sobre comportamento e inteligência animal podem ser acessados através do link: 

http://anexodissertacaorutiele.blogspot.com 

Código de acesso para Multimídia – QRCode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anexodissertacaorutiele.blogspot.com/

