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A gente dos direitos animais: Um Estudo com Ativistas do Rio de Janeiro 
 

Rodolfo de Moraes Santos Cerqueira 

PPGA-UFF 

 

O presente trabalho visa discutir o ativismo em direitos animais, se utilizando de 

sua teoria e dos discursos e práticas de ativistas do Estado do Rio de Janeiro, 

sob a perspectiva das Ciências Sociais. Parto da seguinte questão: como 

Antropologia pode pensar sobre essa temática e intervir nesse debate?Construo 

então um recorte que se apropria de debates teóricos do campo das Ciências 

Sociais e da Teoria dos Direitos dos Animais para construir questões de 

pesquisa. Em um segundo momento, utilizo ferramentas metodológicas de 

pesquisa de análise que pretendem construir um diálogo com a empiria em um 

breve exercício. Me proponho a buscar um diálogo com ativistas do Estado do 

Rio de Janeiro, para realizar o encontro do meu levantamento teórico e outras 

observações com a posição de tais ativistas dos direitos animais, o mais 

horizontal que me for possível. Procurando um ponto na empiria, próximo a mim 



para indagar: Seria, o ativismo em Direitos Animais, mais especificamente, o do 

grupo de interlocutores do presente trabalho, uma extensão de princípios 

jurídicos ordenadores modernos a nova classe de seres? E em que termos os 

discursos são trabalhados nesse sentido? Apliquei @s ativistas um questionário 

de duas perguntas relacionando direitos animais e ativismo. Por fim, ao discurso 

e práticas de ativismo relatadas pel@s entrevistad@s, estabeleci uma 

correlação com reflexões teóricas sobre o movimento dos direitos animais no 

campo da antropologia, e algumas outras a priori e a posteriori. 

Palavras-chave: Direitos dos animais, Ativismo, Humanidade, Animalidade.  
 

 

 O presente trabalho  visa discutir o ativismo em direitos animais, se 

utilizando de sua teoria e dos discursos e práticas de ativistas do Estado do Rio 

de Janeiro, sob a perspectiva das Ciências Sociais. 

 Na cultura ocidental e moderna de maneira geral aprendemos a classificar 

os demais animais de basicamente duas maneiras diferentes, embora essas se 

cruzem todo o tempo. A primeira dela é a classificação taxonômica, oriunda das 

ciências biológicas e divide os animais em filos, classes, ordem, família, espécie. 

A segunda delas diz respeito a função que os animais não humanos exercem 

com relação aos interesses dos seres humanos. Desse modo, são classificados 

como “animais de produção”, animais que servem ao interesse de se alimentar 

e vestir humano: vacas, porcos, coelhos, peixes, esquilos, chinchilas, só pra citar 

alguns exemplos da obtenção de carnes, laticínios, ovos, e peles. “Animais de 

companhia ou estimação” os mais comuns são cachorros e gatos, porém 

pássaros e outros animais não tão usuais cabem nessa categoria, que diz 

respeito a animais que exercem uma função afetiva nas relações com humanos. 

Além desses podemos citar exemplos de animais usados para entretenimento 

tais como touros, golfinhos, baleias, grandes felinos. Animais usados como 

recursos didáticos e científicos (tais como ratos, camundongos, coelhos entre 

outros), também cabem nesse sistema de classificação. Por mais que alguns 

animais não humanos cruzem as fronteiras dessas relações sendo alvo de mais 

de um uso, e que alguns possam mudar de categoria ou que as categorias se 

misturam, dependendo da localidade, aponto esse sistema de maneira 



superficial para começar a compreender como se estruturam essas relações 

entre animais humanos e não humanos em nossa sociedade.  

 No entanto, no Brasil recentemente, ouve-se pessoas falando sobre 

direitos animais, vegetarianismo, veganismo. Em 18 de Outubro de 2013, 

diversos veículos de comunicação noticiaram o resgate de Cães da raça Beagle 

no Instituto Royal. O referido instituto era conhecido por realizar testes com cães, 

cobaias, ratos e coelhos para testar cosméticos, agrotóxicos e drogas 

farmacêuticas. 

 Esse é apenas um exemplo de campanha que potencialmente ativistas 

dos Direitos Animais podem encampar. A luta contra a exploração de animais 

para entretenimento (rodeios, touradas e circos), contra a indústria de peles para 

vestuário, a cruzamento de raças para venda de filhotes na indústria dos pets, a 

defesa da adoção de animais abandonados e sem raça definida contra a 

mercantilização dos mesmos, podem ser colocadas como bandeiras que 

perpassam também o ativismo em Direitos Animais. 

 Em suma: a crescente relevância da temática dos Direitos Animais e dos 

questionamentos que levanta, me sugere a questão: Como as Ciências Sociais 

podem pensar sobre essa temática e intervir nesse debate? 

 Para procurar essa resposta precisei construir um recorte que pudesse se 

apropriar de debates teóricos do campo das Ciências Sociais e da Teoria dos 

Direitos dos Animais para construir questões de pesquisa. 

 No segundo momento, me propus a buscar um diálogo com ativistas do 

Estado do Rio de Janeiro, para realizar o encontro do meu levantamento teórico 

e outras observações com a posição de tais ativistas dos direitos animais, o mais 

horizontal que me foi possível.Foi aplicado @s ativistas um questionário de duas 

perguntas relacionando direitos animais e ativismo. 

 Por fim, ao discurso e práticas de ativismo relatadas pel@s 

entrevistad@s, estabeleci uma correlação com reflexões teóricas sobre o 

movimento dos direitos animais no campo da Antropologia. 

 

I. Direitos Animais e Ciências Sociais: Um Percurso Teórico: 

 

 A Antropologia contemporânea nos fornece vasto material que alimenta 

questionamentos a concepções formadas pelo próprio campo de saber ao longo 



de sua constituição como tal, no que toca os debates sobre a relação entre 

natureza e cultura. Importantes apontamentos críticos sobre a noção de 

humanidade construída pela Ciência Moderna, devem ser levantados. Tim Ingold 

(1995) chama a atenção para o fato de que a noção de humanidade é construída 

concomitantemente com a de animalidade, sendo a segunda sempre sinônimo 

de uma falta dos atributos constitutivos da primeira. Ou seja, o pensamento 

ocidental, ao longo de muitas gerações, precisou da concepção de animal (ou 

seu sinônimo colonial selvagem) para produzir essa alteridade hierarquizada, da 

qual no mesmo movimento se exclui e se afirma características, como a moral, 

o intelecto e a razão. Porém, dialogando com o raciocínio de Ingold e seguindo, 

principalmente a partir da modernidade, o conceito de humanidade se opõe ao 

de animalidade em dois sentidos complementares: a noção de humanidade 

enquanto espécie (relacionada às ciências naturais) e a noção de Cultura (tão 

cara a Antropologia). Ou seja, trata-se da básica premissa de que todos os seres 

humanos compartilham o mesmo substrato natural (contida na noção de 

espécie) e se tornam diversos através das suas formas culturais (algo 

inacessível para os demais animais). A problemática que aqui destaco tal como 

levantada pelo autor é que, no movimento de distinguir os seres humanos de 

outros animais, são levadas em contas sempre características que conferem aos 

animais (apesar de muitos diferentes entre si) um estatuto muito parecido, 

enquanto que ao ser humano é reservado um lugar de destaque (Ingold, 1995). 

Ou seja, existe a tendência a se perguntar sobre a humanidade a partir de 

questões que não nos colocam com uma espécie entre as demais, e sim já 

pressupondo indagar a diferença entre humanos (de um lado) e todos os outros 

animais (do outro, fora). Superar o antropocentrismo (Ingold;1995), ou seja, a 

visão que coloca o ser humano como medida de todas as espécies, é um dos 

temas que me é caro, no presente texto. 

  Não desejo com isso afirmar que me lanço literalmente a tal tarefa aqui. 

Pergunto-me na verdade até que ponto é possível superar o antropocentrismo 

no pensamento ocidental, e como o movimento de Direitos Animais e alguns dos 

seus ativistas, pode contribuir para tal? 

 É importante destacar que tal dualidade presente no pensamento 

ocidental moderno, entre Natureza e Cultura, bem como o Antropocentrismo 

resultante, de forma alguma é universal. Com isso, não devemos pressupor que 



outras culturas não ocidentais deixem de praticar condutas direcionadas a outras 

espécies que não seriam de outra forma questionáveis ou alvo de conflito ético 

ou moral, seja do “nosso” ponto de vista, ou dos próprios sujeitos socializados 

em uma dada outra sociedade. Porém estudos de Descola (1988) e Viveiros de 

Castro (1996) demonstram bons exemplos de como o ponto de vista de povos 

ameríndios por exemplo se diferencia do pensamento universalista ocidental 

moderno. Para Descola, por exemplo, ao contrário da separação ocidental entre 

natureza e cultura e entre humano e não-humano como duas ontologias 

distintas, cosmologias amazônicas, em geral, estabelecem diferenças de grau 

entre humanos, plantas e animais não humanos (1998; pág. 25). Para Viveiros 

de Castro, ao contrário de uma unicidade da natureza humana e de uma 

diversidade cultural manifesta como características universais da humanidade, 

o pensamento ameríndio (chamado de Multinaturalismo ou Perspectivismo 

Ameríndio) entende a unicidade do espírito manifesto em diferentes corpos (de 

certa forma naturezas).  

 No entanto, aos limites da presente tarefa não interessa o 

aprofundamento no entendimento das visões de mundo ameríndias. Embora os 

processos que conduziram formação do que chamamos de mundo 

contemporâneo sejam de tal forma complexos, que não podemos deixar de 

considerar Ocidente e Oriente (ou não Ocidente) como categorias um tanto 

artificiais quando encaradas de forma dicotômica e rígida, devemos assumir 

essa separação por hora. Sendo assim, não se trata de entender como outros 

povos, fora da tradição ocidental moderna vivenciam e significam suas relações, 

e sim dos consensos e divergências produzidas dentro do próprio paradigma 

ocidental, sobre as relações entre humanos e demais animais, um tanto dentro 

das Ciências Sociais e um tanto mais no e pelo Movimento dos Direitos Animais. 

 Na tradição ocidental é preciso levar em conta que a inferiorização dos 

demais animais é antiga e formas de exploração animal, tais como touradas e 

rinhas permaneçam em nossa sociedade até os dias de hoje. Só para balizar 

essa afirmação dizer que a modernidade ou o capitalismo fundaram a exploração 

animal e sustentam em absoluto as sensibilidades e contestação e luta contra 

tal estado de coisas. Peter Singer (1975) nos relata que já na Bíblia, no Velho 

Testamento (especificamente nos relatos da criação do mundo e do dilúvio), 



encontram-se passagens que narram a suposta criação do homem à imagem e 

semelhança de Deus e seu papel de dominar e reinar sobre a terra. 

 Embora a tradição cristã tenha contribuído para a atitude antropocêntrica 

ocidental ao longo do tempo, ao final do séc. XVII na Inglaterra, isso mudou. Se 

anteriormente a preocupação com a crueldade contra os animais não humanos 

aparecia entre os pregadores religiosos somente em relação ao que 

potencialmente poderiam derivar em agressões aos humanos (Thomas, 2010) 

tal estado de coisas mudou. Paradoxalmente, das próprias contradições 

antropocêntricas, surgiram às bases para uma nova atitude. Ou seja, a 

consideração por outras espécies tem suas raízes intelectuais na velha doutrina 

centrada no homem (Thomas.2010, p. 211). Destaco o apontamento acima 

como uma pista fundamental para compreender a lógica das relações 

produzidas historicamente quando se fala de um tema como Direitos dos 

Animais.Não me refiro ao aspecto religioso acima citado, mas a idéia de que 

estamos talvez lidando com a apropriação, subversão ou extensão de uma 

gramática moral digamos, ao falar de direitos animais e sobre isso veremos algo. 
 A independência econômica face à energia animal e o isolamento urbano em 

relação aos bichos de  criação nutriram atitudes difíceis, senão impossíveis de se 

conciliar com a exploração dos animais  que dava sustento à maior parte das 

pessoas.Doravante, uma visão cada vez mais sentimental dos  animais enquanto 

bichos de estimação e objetos de contemplação iria acomodar-se mal com a 

 sombria realidade de um mundo no qual a eliminação das “pestes” e a criação 

de animais para abate  ia se tornando cada vez mais eficiente. (Thomas; 

p.425.2010) 

  Essa contradição entre o pensamento que relativiza a condição animal 

humana e não humana bem como as relações entre “humanidade” e “natureza” 

de um lado e o escopo e aprofundamento da exploração dos animais não 

humanos e da destruição de esses e de outros entes merece destaque aqui. 

 Descola (1988) afirma: “proteger os animais outorgando-lhe direitos – ou 

impondo a humanos deveres com eles – é apenas estender a uma nova classe 

de seres os princípios jurídicos que regem as pessoas, sem colocar em causa 

de maneira fundamental, a separação moderna entre natureza e sociedade”. 

Meu objetivo é transformar tais observações em uma das questões norteadoras 

do presente trabalho: Seria, o ativismo em Direitos Animais, mais 



especificamente, o do 

grupo de interlocutores do presente trabalho, uma extensão de princípios 

jurídicos 

ordenadores modernos a nova classe de seres? E em que termos o discursos 

são 

trabalhados nesse sentido? Há alguma outra preocupação ou elemento que 

passa 

despercebido quanto às afirmações dos autores acima citados? 

 Singer, em seu livro Animal Liberation (1975) pretende construir uma base 

teórica para a inclusão dos animais não humanos na comunidade moral e na 

teoria e aplicação do Direito. Observando que outros movimentos sociais como 

de mulheres e negros em luta por direitos (sobretudo civis na história 

principalmente da sociedade estadunidense) têm como característica o 

enfrentamento de formas de discriminação arbitrárias, o livro traz a noção de 

especismo (em analogia a racismo e sexismo), para falar sobre a forma como 

tratamos os demais animais. 

  O termo especismo foi criado na década de 1970 pelo psicólogo Rychard 

D. Ryder (1975), e diz respeito à diferenciação de valores entre indivíduos, 

baseada nas diferenciações entre espécies. Aí reside sua analogia com o 

sexismo e o racismo, práticas desiguais e violentas sendo justificadas com base 

em uma característica arbitrária, muitas vezes legitimadas por argumentos 

extraídos da ciência moderna ou das religiões. Vamos pensar no seguinte: 

mulheres foram durante anos impedidas de votar durante muitos anos. Negros 

africanos foram sequestrados, traficados e escravizados, ignorando seus 

interesses e capacidades iguais aos demais seres humanos. Até a presente data 

aos demais animais são negadas condições básicas para uma vida plena dentro 

daqueles interesses que nossas espécies compartilham. É aí que reside o 

argumento de Singer. 

  O que se trata aqui é de definir os interesses compartilhados entre todos 

os seres animais (incluindo o humano) e elevar todos ao princípio de igual 

consideração de interesses. Para entender melhor essa idéia devo introduzir o 

conceito de senciência. Senciência, para Singer, é entendida como a capacidade 

que todos organismos animais possuem de sentir dor ou sofrimento físico e 

psicológico e, por outro lado, de sentir prazer e satisfação.Tal capacidade é a 



que confere para o autor a possibilidade de falar sobre interesses das demais 

espécies de animais. 

 Na medida em que fere o interesse dos animais em não sofrer, o 

especismo, ou seja, a classificação arbitrária e hierárquica das espécies de 

animais, geralmente no que tocam seu uso como um fim para o ser humano, 

enseja práticas de escravidão, exploração e crueldade. E é nesse ponto que a 

Animal liberation deve ser gestada, com o princípio de se considerar tal interesse 

de todos os animais,sem exceção. 

 Isso significa que, na visão de Singer, pouco importa se seres humanos 

têm a capacidade de desenvolver uma linguagem e dotá-la de significados bem 

definidos, porém, transmissíveis e mutáveis, no que toca o seu interesse a viver 

plenamente. O que define as condições para uma vida plena e por isso mesmo 

aonde se situa os interesses dos indivíduos é justamente a capacidade de um 

ser sofrer ou sentir prazer. Nesse ponto, deve-se ao menos não fazer sofrer e 

seria moralmente injustificável seria fazê-lo. Posso exemplificar: o fato de um boi 

ser eletrocutado com um bastão de choque consecutivamente para obedecer a 

um manipulador humano faz com que o mesmo boi sinta reações físicas 

dolorosas e desenvolva medo dessa determinada situação, a ponto de reagir ao 

comando, ao longo do tempo, apenas ao ver o referido instrumento. A própria 

possibilidade da produção desse condicionamento já nos serve como inferência 

do interesse do boi de se resguardar de um sofrimento.  

 Já Gary Francione parte do pressuposto da igual consideração de 

interesses equivalentes entre animais humanos e não humanos (a partir do 

reconhecimento da senciência). Apesar disso, o autor argumenta que existe um 

elemento fundamental ignorado pelas teoria de Peter Singer para a 

concretização do reconhecimento dos direitos dos animais. A condição de 

propriedade dos animais não humanos, em uma sociedade fundamentada sobre 

o regime da propriedade privada, coloca fundamentalmente animais humanos e 

não humanos em condições radicalmente desiguais do ponto de vista dos 

direitos na teoria e na prática. Francione defende: 
 O aspecto de propriedade dos animais é quase sempre o componente principal 

na resolução de  conflitos entre humanos e animais, pois ainda que o status de 

propriedade não esteja explicitado, em  quase todos os casos nos quais interesses 

de humanos e de animais conflitam, é um ser humano que  almeja exercer 



domínio sobre sua propriedade. O vencedor da disputa está predeterminado pela 

 maneira como o conflito é abordado desde o início. Assim, no que diz respeito à 

lei, é como se  estivéssemos resolvendo o conflito entre uma pessoa e uma 

lâmpada, ou qualquer outro tipo de  propriedade pessoal. 

  (1995,p.24) 

 Sendo assim, embora a teoria utilitarista aplicada a uma ética do 

tratamento de animais não humanos, em tese leve em conta seu interesse 

primeiro em não sofrer, ela falha principalmente pelo motivo acima. Persiste o 

paradoxo de um lado reconhecer tal interesse em não sofrer na teoria, o que 

estabeleceria uma condição mais próxima de sujeito ou pessoa aos animais não 

humanos e por outro lado os relegar à condição de objeto (coisa) dentro de um 

regime de propriedade. Tal fator possibilita a negociação e prerrogativa do 

proprietário sobre o que e como se faz com os animais. Embora se possa utilizar-

se de técnicas de manejo legitimadas no campo científico e de dispositivos legais 

para regulamentar as práticas de exploração animal, o autor argumenta que ao 

menos do ponto de vista do Direito, o fim último de tais processos é o maior 

benefício dos proprietários (Trindade, p. 98, 99. 2013) 

 Segundo Francione, com efeito, observa-se a falta de dois aspectos 

fundamentais negados aos animais não humanos para que de fato possamos 

falar em seus Direitos. Conforme explica Trindade (2013), trata-se da noção de 

direito pré-legal básico, ou seja, um direito anterior à legalidade pautado pela 

relevância moral de se considerar os interesses de um ser. A partir daí haveria 

a necessidade da instituição de um direito negativo, isto é, um direito de não ter 

seus interesses feridos. Para Francione, o direito negativo fundamental a ser 

estendido aos animais não humanos é o de não ser tratado como propriedade 

de outrem (Trindade, p 116.2013). O seu pensamento faz uso da analogia com 

a escravidão humana como referência.Se pensarmos na lógica que coloca o 

escravo como propriedade de outro, este se torna mercadoria, objeto 

intercambiável que possui um proprietário. Seguindo esse raciocínio, o autor 

conclui que o viés adequado a se seguir é o da abolição da exploração animal. 

A única forma de rompimento com esse sistema é a abolição da 

escravidão.Dessa forma, a postura coerente com uma perspectiva abolicionista 

seria a prática do Veganismo (Trindade, p117. 2013). Em termos básicos, se os 

animais nãohumanos não são propriedade, coisas, ou mercadoria, não se deve 



usá-los como alimentos (incluindo derivados, laticínios, ovos, cera, mel), 

vestimenta, cobaias para testes de cosméticos e drogas variadas. Além disso, 

estende-se a prática para boicotar atividades que envolvam a exploração e 

sofrimento de animais como circos (que explorem animais não humanos) e 

rodeios. 

 

II. A Resposta de Ativistas do Rio de Janeiro: Sobre Direitos Animais e 

Abolicionismo. 

 

 O questionário foi desenvolvido e aplicado por meio de contatos 

em redes sociais na internet. @s ativistas entrevistad@s eram contatos de 

articulação de ativismo no RJ na rede a qual eu participava. Logo, a aplicação 

não foi aleatória: mapeei um grupo de ativistas da mesma rede, através de 

contatos sociais e pela internet. O questionário foi aplicado entre os meses de 

junho de 2013 e janeiro de 2014, para um grupo de ativistas de direitos animais 

do Estado do RJ. Escolhi o recorte pelo Estado, para estabelecer relações de 

comparação entre o nível generalizante das teorias e a apropriação e práticas 

locais de ativismo. 

 O critério que usei para determinar se alguém era ativista ou não 

foi basicamente ter participado de atividades de promoção dos direitos animais 

através de ações as mais diversas no Estado do RJ. A única forma de ação que 

não considerei foi a de pessoas que exclusivamente trabalhassem com amparo 

a animais abandonados ou errantes, gatos e cachorros. Fiz isso por entender 

que essas redes de proteção animal constituem outros valores, significados e 

agendas que possuem especificidade para serem tratadas em outros trabalhos, 

mas que não cabem no recorte aqui dado. Desses dez questionários enviados, 

obtive seis respostas. Deste total, um@ d@s ativistas não se encaixava no perfil 

inicial almejado, pois não havia de fato desenvolvido nenhuma atividade que 

poderia se encaixar na proposta de promoção aos direitos animais, apesar de 

atuar há muitos anos na área de direitos humanos. 

  O questionário é composto por duas perguntas. A pergunta sobre 

abolicionismo pretende dar conta de que tipo de apropriação a vertente 

abolicionista, baseada nas idéias sobretudo de Gary Francione tem sido 

apropriada pel@s ativistas e de que maneira. A segunda pergunta sobre direitos 



animais vai ao mesmo sentido e além, buscando que discurso é acionado para 

promover animais não humanos à categoria dos direitos. 

  

Seguem a partir daqui as perguntas, seguidas de análises e comentários sobre 

as respostas d@s Ativistas: 
 

1. Pergunta: o Que você entende por Direitos dos Animais? 

 

 A primeira coisa que surge como a mais comum, em pelo menos 

três respostas (A, C, E) é o conjunto de direitos básicos (que também aparecem 

como direitos morais básicos) que cada animal deveria ter direito: vida, liberdade, 

integridade física e psicológica. A resposta (C) fala em dignidade. Já a resposta 

(E) fala de autogestão, o direito de se determinar o que vai fazer com a própria 

vida. Sim, mas é preciso perguntar quem são ess@s sujei@s de direito? Eles 

são sencientes (A, E). São indivíduos (A, D, E). Em uma resposta (D), eles não 

precisam ser necessariamente seres sencientes, uma vez que direitos animais 

são “...a legitimação de que todos os indivíduos animais, humanos e não 

humanos, têm sua percepção de vida independente de seu habitat, evolução, 

filo...”. Em outra resposta (E), seres humanos estão mais explicitamente 

englobados dentro da categoria de direitos animais. Ser um animal senciente 

seja humano ou não humano de acordo com a resposta (E) é ser “...todo animal, 

que além de possuir percepção, compreende que percebe. Desta forma ele toma 

consciência de si, de que é uma entidade percipiente, e do meio, de onde capta 

suas impressões. Por se configurar enquanto indivíduo, com um centro 

psicológico, o animal senciente desenvolve interesses, vontades, preferências, 

sistemas de crença e cultura, dilapidando uma entidade única e individualizada.” 

Logo, cada um apontou as características que levam por um lado a ter direitos 

morais básicos. Porém a resposta (B) procurou evocar a noção de respeito e 

outra forma de inserção na comunidade. Em seguida (B) assim como (D), 

chamou atenção para o fato de não tratar animais como fins para seres 

humanos, objetos ou propriedade. Essa ótica do direito negativo de não ser 

tratado como propriedade para a garantia dos direitos animais, dialoga com a 

perspectiva abolicionista. Gostaria de enfatizar também que, de todas as 

respostas, (E) foi a única que fez o movimento de ressignificar os direitos 



humanos como uma esfera que deveria ser englobada e contemplada pelos 

direitos animais. As noções de sujeito de direitos e mais ainda de indivíduo 

evocam alguns pontos relevantes para entender o ativismo em direitos animais. 

Em primeiro lugar o processo de diferenciação entre ativistas dos direitos 

animais e ambientalistas se dá, grosso modo, pelo agenciamento do discurso a 

respeito do animal como indivíduo de um lado e um certo holismo adotado pelos 

ambientalistas ao falar sobre o “meio-ambiente” (natureza) conforme explica 

Sordi (2011), 
 Para frisar sua diferença com o ambientalismo, vários abolicionistas 

alegaram existir um  conflito de prioridades: enquanto o ambientalismo prezaria por 

entidades abstratas e  totalizantes como “meio”, “ecossistema”, “espécie”, o 

abolicionismo estaria centrado sobre  o indivíduo animal e seu sofrimento: da 

mesma forma que consideramos ilegítimo sacrificar  humanos por conta da  

explosão demográfica, deveríamos considerar o mesmo em relação 

 aos animais, na medida em que eles também sofrem e são seres 

senscientes. (2011,p. 11) 

  Nesse sentido, posso me remeter a Dumont (1992) quando fala 

da relação entre +indíviduo e sociedade em sociedades tradicionais e modernas. 

Embora aqui se trate muito mais de quem é considerado ou não sujeito na 

própria sociedade moderna, diferente de Dumont, considero dois modelos de 

relação: uma mais holística que fala em entidades globais que só podem ser 

pensadas de forma interligada aonde a função das partes é a concretização do 

todo: espécie, bioma, ecossistema, categorias geralmente usadas para se falar 

do que chamamos de natureza. A outra relação referente ao sujeito,ao indivíduo, 

é a forma moderna de sociedade, aonde segundo Dummont (2012) o fim coletivo 

é a realização da vida de cada indivíduo e no sentido do presente trabalho, posso 

dizer, a garantia dos direitos de cada um. Logo, podemos dizer que ao considerar 

os animais não humanos indivíduos, ativistas dos direitos animais tanto se 

separam da causa ambientalista (holista) em alguma medida, quando o fazem 

por provavelmente ser aquilo que permite que os animais não humanos sejam 

reconhecidos pelos animais humanos dentro do que provisoriamente chamarei 

de “repertório moderno”. Esse discurso, embora componha o que eu chamei aqui 

de repertório moderno, desafia a comum dicotomia de natureza e cultura que 

estamos acostumados quando, através do agenciamento de uma categoria 



cultural humana tal qual indivíduo, pretende alçar aqueles que permaneciam 

sendo entendidos e tratados a lógica holista com que se pretende olhar para a 

“natureza” na visão ocidental moderna. 

 

2. O que você entende por Abolicionismo? 

 O primeiro ponto comum entre tod@s sujeit@s na presente 

questão é o entendimento do abolicionismo como rejeição do uso e exploração 

de animais não 

humanos para quaisquer fins humanos. No entanto, cada resposta rende 

acréscimos bem interessantes ao debate. Na resposta (A) destaco o argumento 

de abolir o uso/exploração animal, nunca justificar/regulamentar. Uma dimensão 

do abolicionismo aqui demonstrada é seu confronto com o chamado bem-

estarismo, basicamente a regulamentação dos usos de animais de acordo com 

parâmetros pré-estabelecidos (no caso das pesquisas científicas e na indústria 

da carne por exemplo) (Sordi, 2011). Já para Vergotti (2012) além de outras 

coisas: 
A dicotomia bem-estar/abolição ecoa, portanto, em uma disparidade mais antiga: a 

questão do tratamento humanitário, que visa o bem-estar, versus o problema filosófico 

de matar para comer, hoje “resolvido” em termos de “direito” (à vida, e não apenas o 

direito a serem bem-tratados, dizem os abolicionistas). No meu entendimento, ativistas 

percebem que essa é apenas de fato uma das práticas que se refletem na dicotomia 

bem-estarismo/abolicionismo, uma vez que o discurso a respeito do bem-estar animal 

pode ser apropriado tanto por aqueles que visam protegê-los quanto por aqueles que 

dependem financeiramente e intelectualmente (no caso pesquisadores) da exploração 

animal. 
Nas respostas (B, C), aparece o veganismo abertamente relacionado ao 

abolicionismo. A resposta (B) afirma que o veganismo é a “base moral” do 

abolicionismo.Tal resposta parece dialogar com Garmendia (2013) ao refletir 

sobre a obra de Francione, 

 

“...Se for reconhecido que os animais não são simples recursos econômicos, os seres 

humanos deverão deixar de consumi-los, vestir suas peles, caçá-los, fazer qualquer 

experimento neles; em outras palavras. Deverão deixar de usá-los de qualquer forma 

que seja.Se o direito básico de não ser tratado como propriedade for estendido aos 

membros de outras espécies não humanas sencientes tal como o valor inerente igual, 



então os seres humanos deverão adotar o veganismo como postura basilar...” 

(P.16;2013) 

 

 Além disso, diz “que através de ativismo e educação vegana luta 

para que um dia todas as vidas dos animais não humanos sejam respeitadas e 

não mais exploradas” incorporando essas dimensões ao abolicionismo. Na 

resposta (C) o nome veganismo não aparece, muito embora abster-se do uso de 

qualquer produto obtido através da exploração animal seja exatamente o que 

constitui o veganismo. Ainda na mesma resposta, aparece o termo libertação 

animal associado a abolicionismo e não ao argumento do Animal Liberation 

(1975) de Peter Singer. É preciso entender que, embora o livro Animal Liberation 

tenha sido traduzido para a língua portuguesa com o nome Libertação Animal, 

existem diferenças entre o argumento utilitarista de Singer e do discurso ativista 

tratado aqui. Isso ocorre não somente pelo fato de Singer (1975) se referenciar 

nos movimentos por direitos civis da década de 1960 e 1970 para construir parte 

de sua defesa dos direitos animais, e a perspectiva abolicionista se nutrir de 

outra analogia confirme tratamos no capítulo anterior. Significa que se no 

passado, a libertação animal era associada à denúncia dos usos dos animais na 

sociedade, porém, pautada nos marcos da filosofia utilitarista, hoje cada vez 

mais essa postura tem por um lado se radicalizado através do abolicionismo. 

Além disso, falar de direitos animais ou de libertação animal depende também 

da orientação política que influencia tal posição e muito da situação em questão. 
 Analogamente às discórdias entre concepções de distintas correntes 

políticas(comunistas, anarquistas e liberais, por exemplo), o movimento pela libertação 

animal se pulveriza e tende às polaridades que o reorganizam. Para fazermos uma 

analogia, em uma acepção anarquista, a “revolução” (ou o fim daexploração) só poderia 

ser feita no cotidiano – através da propagação de atitudes libertárias (como a prática do 

veganismo, nessa perspectiva). Se é possível aproximar desta forma os abolicionistas 

dos anarquistas, por outro lado, por quererem universalizar-se e expandir-se, tais grupos 

poderiam se aproximar mais de um paradigma que pressupõe a centralização de 

poderes (e que só se realizaria plenamente quando internacionalizado). E, 

diferentemente dos paradigmas anarquistas e comunistas, muitos abolicionistas lutam 

pela abolição em forma de lei, ou seja, através da proibição e da criminalização do uso 

de animais. Neste sentido, a postura “liberal” (ou ainda “democrática”) é a que nos vem 

à mente, baseada na ideia de direitos individuais universais.Portanto, o abolicionismo 



se vale de várias estratégias e mescla distintas concepções políticas: ora a 

demonstração de um pensamento libertário, ora uma atitude mais “universalista” 

(universalização, contida no slogan do Francione: “o mundo é vegano se você quiser”) 

ora a luta via legalização democrática. (Vergotti; p.161. 2013) 

 Esses ideários e práticas políticas que se misturam no ativismo 

em direitos animais, segundo a citação acima não aparecem dessa forma 

apenas por contextos situacionais. Os ativistas também podem ter maior 

afinidade com um ou mais posicionamentos políticos e isso orientar a 

apropriação das idéias e vivência das práticas ativistas e mesmo do veganismo. 

Nesse sentido, também podemos dizer que o ativismo em direitos animais e 

também o veganismo está aberto a pessoas de praticamente qualquer ideário 

político e religioso, por mais contradições que isso possa vir a provocar. A 

resposta (D) já entende o abolicionismo como uma bandeira estendida a 

divers@s sujeit@s explicitamente, no sentido de que aonde houver um indivíduo 

em condições de escravidão, seja animal humano ou não humano, a abolição se 

faz necessária. Já a resposta (E), no mesmo sentido de colocar o abolicionismo 

como um movimento que abarca humanos e não humanos traz um breve 

histórico da luta abolicionista humana e fala da ressignificação pelo movimento 

dos direitos animais para pautar sua luta. Fala também da banalização da 

escravidão animal não humana enquanto, no caso da escravidão humana, pelo 

menos a nível de discursos, esta é considerada moralmente inaceitável. 

Reafirma também o fim da condição de propriedade dos animais não humanos 

como condição para elevá-los a categoria de sujeitos de direito. Abertamente 

expressa: “não se trata aqui de excluir os humanos escravizados do hall de 

consideração do movimento, mas sim de expandir nossa consideração moral 

para aqueles que também se encontram em posição de inferiorização e violação 

da autonomia que possuem sobre si mesmos enquanto indivíduos”. 

  

 Para encerrar a presente seção, segue uma tabela na qual 

descrevo as formas de atuação d@s ativist@s entrevistad@s, bem como 

exemplos de antagonistas enfrentad@s. 

 

Antagonistas Formas de Atuação Ativista 
Rodeios, Touradas e Congêneres Campanhas informativas, ações judiciais e 



junto ao legislativo 
Indústria da exploração animal (carne,couro 

e demais derivados) 
Promoção ao veganismo e denúncias a 

exploração animal 
Uso de Animais no Ensino e Pesquisa Problematização ética (Bioética), Pesquisa 

em métodos substitutivos ao uso de 
animais na pesquisa. Promoção do direito à 

objeção de consciência. 
Abandono de Animais e Indústria de Pets 

(mercantilização de animais de companhia) 
Campanhas de adoção e guarda 

responsável. 
Cativeiros de Animais Silvestres  e 

Pássaros e contra Zoológicos 
Campanhas contra tais cativeiros, 

Santuário de Animais não humanxs. 
Tração animal em perímetro urbano e 

turístico 
Denúncias e trabalho junto ao legislativo e 

ao judiciário. 
 

Conclusões 

 O movimento de direitos animais, tal como tratado aqui por meio 

de sua teoria e ativistas entrevistad@s, aponta para a relação entre natureza e 

cultura do ponto de vista das Ciências Sociais não negando completamente tal 

dicotomia moderna. É a partir do acionamento das categorias como “sujeito e 

“indivíduo” que teóricos e ativistas possibilitam discursivamente a luta pelos 

direitos animais. Se isso por um lado parece significar somente a extensão do 

ordenamento jurídico moderno a outra classe de seres, me parece ser mais do 

que simplesmente isso. É interessante observar que de dentro do próprio padrão 

antropocêntrico, ocidental e moderno pessoas foram capazes de subverter as 

categorias dadas, tirando os animais não humanos de um espaço relegado a 

entidades holísticas comuns ao movimento ambientalista em um gesto de 

aproximação ao horizonte moral da sociedade, da ordem da cultura. De certa 

forma isso abala a dicotomia entre natureza e cultura ao evidenciar de um lado 

uma “naturalização” da cultura e da razão por parte da humanidade através da 

hierarquização das espécies. Por outro lado, o mesmo movimento denuncia e 

evidencia uma invenção do lugar da natureza pela própria cultura. Ou seja, 

partindo do antropocentrismo moderno, os ativistas dos direitos animais parecem 

capazes de “borrar” as fronteiras entre razão/afeto/empatia, natureza/cultura, no 

esforço de aproximar animais humanos e não humanos através das idéias a 

respeito de sensciência por exemplo. 



 Um outro ponto a ser destacado é a importância das analogias 

com experiências históricas caras à construção da pauta dos direitos humanos, 

em especial a analogia com o abolicionismo. Sobre tal ponto é preciso que se 

diga duas coisas. Primeiro, tais analogias sugerem um repertório comum a 

movimentos sociais que emergem nas lutas em busca de direitos para diversos 

seres a partir do paradigma ocidental. Isso apresenta diversas dimensões 

(jurídica, ética, política) e pode estar presente não somente no movimento dos 

direitos animais. No mesmo sentido, podemos entender que entre os próprios 

ativistas dos direitos animais pode haver anarquistas e liberais, ateus e 

religiosos, direita e esquerda. Creio que essas diferenças na apropriação das 

ideias e na organização das práticas ativistas são aspectos que merecem mais 

pesquisa e análise em trabalhos futuros. 
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