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DIREITOS ANIMAIS E ESPECISMO 

 

Resumo 

Se o Brasil faz parte dos países signatários da Declaração dos Direitos dos 
Animais, proclamada em 1978, e posteriormente criou a Lei Federal 9.605 de 
12 de fevereiro de 1998, que também garante os direitos dos animais, devemos 
então nos perguntar o que esses direitos realmente garantem e, 
principalmente, para quem garantem. Se os direitos animais não discriminam 
espécies, o que justifica o tratamento desigual dado a eles pelos humanos? É 
legítima a supremacia humana? É com bases nessas indagações que este 
artigo busca respostas acerca dessa relação de amor e morte entre animais 
humanos e não-humanos e suas consequências.   
 

Palavras-chave: Especismo; Direitos Animais; Consumo. 

 

Introdução 

Nos anos de 1948, a sociedade contemporânea deu um grande passo 

no campo social garantindo a liberdade e a igualdade entre os seres humanos 

com a criação dos direitos humanos, assinada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). O conceito dessa declaração está ligado à ideia de igualdade 

perante a lei, onde todos nascem livres, dotados de razão e consciência e 

devem respeitar uns aos outros. Em 1978, a UNESCO1, em Bruxelas, Bélgica, 

proclama a declaração universal dos direitos dos animais. Essa declaração 

está baseada na proteção dos animais, se mostrando contra o abuso, 

abandono e tortura dos mesmos. O documento foi assinado por diversos 

países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.  

Além da declaração da UNESCO, o Brasil tem em sua Constituição 

Federal de 1988, o artigo 225, que diz respeito a preservação do meio 

ambiente, onde se deve preservar a fauna e a flora e proíbe qualquer prática 

que coloque alguma espécie animal em extinção ou em situação de crueldade. 

O Art. 32 da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prevê multa e 

detenção para aquele que cometer atos de abuso e maus-tratos contra animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.  

Pelo âmbito legal, os animais têm sua proteção garantida, mas é 

importante salientar que tais leis não proíbem a criação de animais para 

                                                           
1Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (acrônimo de United 
NationsEducational, Scientificand Cultural Organization) 



consumo/produção de carne. Ainda que a criação para consumo seja 

legalizada, os ambientes em que isso ocorre devem ser fiscalizados para que 

não haja abuso contra os animais. Porém, perceberemos ao decorrer deste 

artigo que isso não acontece como deveria.   

 

Uns privilegiados, outros condenados 

Se formos analisar a linha histórica da relação entre homem e animal, 

encontraremos no livro de Thomas (2010), O homem e o mundo natural, uma 

pesquisa que aborda esse assunto dos anos de 1500 a 1800. É interessante 

perceber que essa relação teve distintas finalidades dependendo de qual 

animal se tratava.   

No século XVI, o cavalo era um animal de trabalho, mas que também 

servia para manter a autoestima de seu dono alta. Caso isso fosse alcançado, 

o animal ganhava um nome – não um nome humano, pois se deveria manter 

sempre uma distância entre humanos e animais – e até o direito de dormir 

dentro de casa. Mas caso o cavalo não atingisse as expectativas de seu dono, 

ele era punido. Havia um sistema de recompensa e punição. Isso aconteceu 

com o cachorro também. Os quais eram tidos como guardiões da casa, 

puxadores de carroça, trenos e arados ou ajudantes de caça. Os de caça 

obtinham maior status em relação aos outros. No século XVII o cão passa a ser 

adotado como amigo leal do homem.  

Os gatos eram classificados como perseguidores de ratos apenas. Não 

passavam de animais sujos e geralmente eram maltratados e mortos. Somente 

no século XVIII que o gato consolidou sua posição como animal que merece 

ser mimado e afagado pelo seu companheiro humano. 

Porém os animais como porcos e bois sempre foram criados para 

anteder apenas duas finalidades: trabalho ou servir de alimento. E quando 

eram abatidos, não havia demonstração de piedade ou arrependimento. Às 

vezes o abate era feito de forma lenta e dolorosa para alcançar a textura e 

sabor desejado. 

Nos dias de hoje, parece não haver muita diferença dos séculos 

passados. Essas formas de relação para com os animais ainda está presente 

na sociedade contemporânea. Os animais de estimação ainda são mais 

respeitados e tratados com mais carinho do que os animais que servem de 



alimento. Para compreender melhor essa relação, é preciso expor como 

funciona o processo de produção de carne.   

O processo, no caso dos gados, se divide em engorda, transporte e 

abate. Na engorda, os animais são alimentados com uma grande quantidade 

de grãos, além de ficarem expostos as variações climáticas no pasto. O 

próximo passo agora é o transporte, que é realizado por caminhões. O espaço 

onde são transportados é pequeno e geralmente não há limpeza. Quando 

chega no abatedouro, o gado é colocado em fila, em um corredor estreito, onde 

entra um por vez. O abate acontece através de uma pistola pneumática, onde é 

disparado um tiro em sua cabeça. Nem sempre o procedimento garante a 

morte instantânea e indolor do animal. Em seguida é suspenso pelas patas 

traseiras para que receba um corte na região do pescoço. Caso o animal não 

tenha morrido com o tiro, o degolamento terminará o serviço.  

O processo de produção de suínos assemelha-se ao do gado. A 

engorda é realizada em confinamento onde são separados da mãe nos 

primeiros dias de vida, logo em seguida são castrados para que possam 

engordar mais. A alimentação desses animais é a base de ração. O transporte 

não se diferencia do que é realizado com o gado, são colocados em espaços 

apertados e insalubres. O abate é feito através de uma perfuração no coração 

do animal realizado com auxílio de uma faca fina. 

As aves são criadas em um ambiente fechado onde não há contato com 

a luz do sol. São alimentadas por uma mistura de grãos e hormônios para que 

cresçam mais rápido. O transporte também é feito por caminhão, onde vão 

amontoadas umas sobre as outras em um espaço anti-higiênico. Para serem 

abatidas, as aves são penduradas pelos pés e passam por uma máquina 

degoladora. Na produção de ovos, as aves são mantidas em um ambiente 

iluminado artificialmente o tempo todo. Esse processo garante a sensação de 

que seja sempre dia, dessa forma o metabolismo do animal se mantem ativo. 

Santos e Fonseca (p. 207, 2012) alegam que os animais que são produzidos 

para consumo sofrerão com privações de liberdade, vivendo em ambientes 

insalubres e, às vezes, sem luz solar. Como os animais são sencientes, ou 

seja, sentem emoções e sensações; são capazes de interpretar situações de 

perigo e por isso podem sofrer.   



Singer (p. 77, 2000), de acordo com esse sistema de criação de animais 

para produção de carne, afirma que não há como ter relação de harmonia entre 

homem e animal:  

 

(...)as grandes empresas e aqueles que têm de concorrer com elas 
não têm preocupações ao nível do sentido da harmonia existente 
entre plantas, animais e natureza em geral. (...) os animais são 
tratados como máquinas que convertem ração de baixo custo em 
carne de preço elevado, sendo prontamente adaptada qualquer 
inovação que tenha como resultado uma "relação de conversão" com 
custos mais reduzidos. 

 

Se nos séculos XVI a XVIII, os animais eram divididos em categorias de 

privilégios, por suas funções e obrigações sociais, os dias de hoje se mostram 

avançados pela declaração de direitos contra os maus-tratos, mas, ao mesmo 

tempo, uma cena congelada dos tempos remotos, onde não houveram 

alterações. 

 

Consequências ambientais da produção de carne 

No cenário de produção de carne, o Brasil é um dos principais 

produtores do mundo, possuindo cerca de 210 milhões de cabeças de gado, 

numa área de pastagem de 169 milhões de hectares, onde são abatidas, por 

ano, 43,9 milhões de cabeças e cerca de 20% tem como destino o exterior 

(REVISTA GLOBO RURAL, 2014).De acordo com o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, de toda produção realizada no país, cerca de 24,5 

milhões de toneladas de carnes (bovina, suína e de frango), 75% é para 

consumo interno. De acordo com dados da ABIEC – Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carnes –, essa produção movimentou no ano de 

2014 cerca de 7,2 bilhões de dólares e 1,56 milhão de toneladas de carne 

bovina. Hong Kong e Rússia são os maiores importadores.  

No acumulado do ano, Hong Kong lidera novamente como o país que 
mais importou o produto nacional. Foram exportadas quase 400 399 
mil toneladas de carne brasileira - um aumento de 9% em 
comparação com o ano anterior - atingindo um faturamento de US$ 
1,7 bilhão (crescimento de 17%). A Rússia foi o segundo maior 
mercado para a carne bovina em 2014 com 314 mil toneladas (3% de 
aumento) com faturamento de US$ 1,3 bilhão (crescimento de 8%). 
(ABIEC, 2015) 

 



Porém, essa produção gera consequências negativas para o meio 

ambiente, como a perda da biodiversidade e poluição hídrica. O uso de 

grandes áreas verdes para pasto contribui com a desertificação do solo, além 

de forçar o desmatamento para abertura de novas áreas. De acordo com dados 

da FAO – (Food and Agriculture Organization - Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura), em um hectare de terra seria possível 

alimentar, plantando batata durante um ano, 22 pessoas, enquanto para 

produção animal, apenas uma pessoa poderia ser alimentada durante o 

mesmo período. O uso de água é outro recurso natural muito utilizado, 

chegando a ser gasto trinta e cinco litros por boi e quinze litros por porco, 

diariamente. Os dejetos produzidos pelos animais nem sempre são tratados 

como deveriam e acabam sendo deixados no solo ou são lançados em rios 

(MOULIN, p. 207-209, 2009). 

 

Especismo e consumo de carne2 

De acordo com Joy (2014), o ato de comer carne vai além de apenas 

uma opção baseada em gosto pessoal e escolhas dietéticas. A autora diz que 

comer carne é uma prática que está ligada às relações de crenças e valores 

pessoais. Ela afirma que “carnismo é o sistema de crenças que nos condiciona 

a comer certos animais”. (JOY, p. 26, 2014). Mas, uma vez que, optamos por 

uma dieta onde se consome carne animal, por que não consumimos todos os 

tipos de animais? 

Garcia afirma que (p.277, 2005):  

  

Nas práticas alimentares estão contidas a identidade cultural, a 
condição social, a memória familiar expressa nos procedimentos 
relacionados à escolha e à preparação do alimento e ao seu consumo 
propriamente dito, manifestando-se na experiência diária por meio 
daquilo que se come, de como se come, dos desejos por certos 
alimentos e preparações, do lugar em que se come, dos modos de 
preparar a comida etc. 

 

Além de ser uma necessidade biológica que nos fornece os nutrientes 

necessários para manter o funcionamento vital de nosso organismo, a 

alimentação cumpre também uma função social, onde o homem é onívoro e 
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seletivo, pois costuma eleger e hierarquizar com o propósito de definir o que é 

comestível ou não e o que é recomendável ou não (GARCIA, p. 277, 2005). 

Dessa forma, para compreender o carnismo, precisamos também compreender 

o conceito de especismo.  

Singer (p.16, 2000) diz que é possível compreender o conceito de 

especismo quando comparamos com outros dois conceitos, o sexismo e o 

racismo. Assim como os homens, durante toda a história que perdura até hoje, 

se sentem, ainda, superiores às mulheres, os humanos se sentem em relação 

aos animais: 

 

Uma forma possível de resposta consistiria em afirmar que a causa 
da igualdade entre homens e mulheres não pode ser validamente 
ampliada aos animais não humanos. As mulheres têm o direito de 
votar, por exemplo, porque são tão capazes de tomar decisões 
racionais acerca do futuro como os homens; por outro lado, os cães 
são incapazes de compreender o significado do voto, portanto não 
podem ter direito a votar. [...] as diferenças que existem entre homens 
e mulheres também são igualmente inegáveis, e os apoiantes da 
Libertação das Mulheres têm consciência de que estas diferenças 
podem dar origem a diferentes direitos. Muitas feministas defendem 
que as mulheres têm o direito de praticar o aborto através de simples 
pedido. Não se conclui daqui que, uma vez que estas feministas 
defendem a igualdade entre homens e mulheres, deverão igualmente 
apoiar o direito dos homens ao aborto. Como os homens não podem 
praticar o aborto, não faz sentido falar do direito masculino à prática 
do aborto. 
 

Dessa forma poderíamos pensar nos cães e as obrigações eleitorais. 

Esses não têm noção a respeito do voto e suas consequências para a 

sociedade a qual está inserido, logo não tem direito ao voto. Esse direito não o 

serve. Da mesma maneira que o homem não pode se beneficiar de direitos que 

dizem respeito às mulheres, como no caso do aborto. Um homem não pode ter 

direito sobre essa condição uma vez que não tem como gestar um filho. 

Existem particularidades nas espécies e essas devem ser levadas em 

consideração para que haja igualdade. Dessa maneira “o princípio básico da 

igualdade não requer um tratamento igual ou idêntico; requer consideração 

igual”. (SINGER, p.16. 2000). 

E por mais que hajam particularidades em cada indivíduo, uma espécie 

não pode ser considerada moral ou intelectualmente mais elevada que outra:   

 



Poder-se-ia contra argumentar que, embora os humanos sejam 
diferentes em termos individuais, não existem diferenças entre as 
raças e os sexos enquanto tais. Do simples fato de uma pessoa ser 
negra ou do sexo feminino, não se pode inferir nada relativamente às 
suas capacidades morais ou intelectuais. Esta é a razão, poder-se-ia 
dizer, por que o sexismo e o racismo são errados. O racista branco 
defende que a sua raça é superior à negra, mas isto é falso: embora 
existam diferenças entre os indivíduos, alguns negros são superiores 
a alguns brancos em todas as capacidades que poderiam ser 
relevantes para a distinção (e o inverso). O opositor ao sexismo diria 
o mesmo: o sexo a que pertence uma pessoa não constitui indicação 
das suas capacidades, sendo, por esta razão, injustificável a 
discriminação com base nesta característica. (SINGER, p. 17, 2000). 

 

Para Singer (p. 19, 2000), especismo significa “um preconceito ou 

atitude de favorecimento dos interesses dos membros de uma espécie em 

detrimento dos interesses dos membros de outras espécies”. O autor defende a 

igualdade entre as espécies, se utilizando também do preceito de senciência: 

 

Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para recusar ter 
em conta esse sofrimento.  Independentemente da natureza do ser, o 
princípio da igualdade exige que ao seu sofrimento seja dada tanta 
consideração como ao sofrimento semelhante -  na medida em que é 
possível estabelecer uma comparação aproximada -  de um outro ser 
qualquer.  Se ser não é capaz de sentir sofrimento, ou de 
experimentar alegria, não há nada a ter em conta. Assim, o limite da 
senciência (utilizando este termo como uma forma conveniente, se 
não estritamente correta, de designar a capacidade de sofrer e/ou, 
experimentar alegria) é a única fronteira defensável de preocupação 
relativamente aos interesses dos outros. (SINGER, p. 20, 2000). 

 

Sendo assim, as consequências do especismo “legitimam” a liberdade 

de pensar que os animais são meros produtos, que sua existência é baseada 

na subserviência, e que humanos poderiam usa-los da forma que lhes for 

conveniente, não levando em conta a senciência.   

Para Dias (p. 112, 2007): 

 
O direito à vida dos animais está garantido por lei, desde que não 
interesse ao ser humano para consumo, experimento e outros 
interesses. Quando o sofrimento animal interessa ao homem há 
sempre uma brecha na lei para práticas abusivas. Também o direito à 
liberdade dos animais silvestres vive ameaçado pela falta de 
fiscalização e pelas leis vigentes, que permitem criadouros comerciais 
de animais silvestres, e até mesmo sua comercialização para serem 
utilizado como “pet”, produtos manufaturados e carne de caça em 
restaurantes autorizados pelos órgãos competentes.   

 

Podemos notar que o especismo tem relação direta com o carnismo, já 

que especismo significa a diferenciação entre as espécies, permitindo então, 



sem culpa ou responsabilidade pelas consequências, o consumo, em seus 

vários aspectos, de animais.  

Mas podemos perceber que, variando com a cultura de cada povo, essa 

definição de animais que podemos ou não consumir, muda. Tudo é uma 

questão de percepção, pois reagimos de diferentes modos a respeito da carne 

animal que comemos não pela diferença física entre elas, mas, sim, porque 

temos percepções diferentes a respeito delas. Um exemplo disso é a diferença 

de percepção de teríamos ao saber que em um cardápio houvesse a opção de 

carne bovina e a de cachorro. Isso se dá pelo fato pelo fato de termos pouco 

(ou quase nunca) contato com os bovinos, a não ser quando vamos comê-los 

ou vesti-los. Na nossa cultura, o cachorro tem um lugar social de prestígio, 

evocando, no imaginário humano, a figura de um animal carinhoso, leal e 

respeitoso. Por essa condição eles ganham nomes, presentes, cumprimentos. 

Carregamos fotos, levamos ao pet-shop, saímos juntos. Quando morrem, os 

enterramos. Choramos por eles. Nós comemos carne bovina não porque são 

diferentes – ambos são sencientes –, mas porque temos percepções diferentes 

sobre eles (Joy, p. 13, 2014).  

Garcia (p. 278, 2005), afirma que os costumes alimentares variam com 

sua localidade e são adquiridos e moldados por fatores sociais, em diferentes 

fases da vida. Esses fatores delineadores são estimulados pelas informações 

cotidianas, pela publicidade, por experiências alimentares e socioculturais, 

arranjando assim um comportamento social.  

Em sociedade onde a vaca é sagrada, como a do povo Hindu, a 

percepção seria semelhante em relação à carne. Joy (p.13, 2014) afirma que 

isso faz parte de um esquema, onde este é formado por nossas crenças, 

ideias, percepções, experiências; e tem a função de, na maioria das vezes, 

generalizar.  

    O esquema com os animais acontece da seguinte forma: 

classificamos os animais, no mundo natural, como predador, presa, animal de 

estimação ou comida. Podendo ter mais uma classificação, como presa e 

comida. Mas quando o animal é tratado como carne, ou ele é ou não comida. 

Apenas essas duas classificações. Então, quando temos uma situação onde 

um animal que consideramos não comestível está em posição de comida, 



sentimos repúdio à ideia de comê-lo porque temos lembranças dele vivo, como 

no caso do cachorro. São companheiros, não comida. 

Joy (p. 14, 2014), afirma que: 

 

O fato é que o modo como nos sentimos em relação a um animal e a 
maneira como o tratamos depende muito menos do tipo de animal 
que ele é que da percepção que temos dele. Como acreditamos que 
é adequado comer vacas, mas não cachorros, encaramos as vacas 
como animais comestíveis, os cachorros como não comestíveis e 
agimos de acordo com isso. E esse processo é cíclico; não somente 
nossas crenças acabam levando a nossas ações, mas nossas ações 
também reforçam nossas crenças. Quanto mais comemos vacas e 
deixamos de comer cachorros, mais reforçamos a crença de que 
cachorros não são comestíveis e vacas são. 

 

A prática de consumo de carne foi construída ao longo do tempo, e são, 

até os dias atuais, sustentadas por mitos. Joy (p. 74, 2014), afirma que esses 

mitos são sustentados pelos 3 Ns da Justificativa: comer carne é normal, 

natural e necessário. Os 3 Ns são sempre invocados para justificarem todos os 

sistemas explorados, da escravidão africana ao holocausto nazismo. “Os 3 

Nsestão de tal forma entranhados em nossa consciência social que guiam 

nossas ações sem jamais termos de pensar sobre eles” (JOY, p. 74, 2014).  

Essa legitimação dos mitos se dá, principalmente na sociedade 

contemporânea, através do sistema legal e da mídia jornalística. Através do 

sistema de leis, a permissão para se criar animais para fins de consumo é 

concedida. Agir em conformidade com ideologia do sistema é coisa legal e é 

considerado ético. A mídia jornalista, formadora de opinião e a principal fonte 

de informações do mundo, mantém, através de omissão, a invisibilidade 

carnista. As práticas de produção de carne e as consequências ambientais são 

omitidas a fim de não gerarem incomodo no sistema (JOY, p. 78-80, 2014). Se 

você não vê, não incomoda. Não cria familiaridade. Não tem laços afetivos 

fortes.  

 

Considerações finais 

A relação entre homem e animal existe desde os primórdios dos tempos 

e sempre houve alterações com o passar do tempo. Alguns animais eram 

vistos como sujos ou apenas de trabalho, hoje são considerados amigos leais. 

Amigo próximo do homem. Essa evolução é contínua, fez com que a sociedade 



se mobilizasse para a criação os direitos dos animais. Diversos países do 

mundo concordaram com esses direitos.  

Porém, o homem ainda assim deixou claro que a lei não serve a todos 

animais, mantendo seus interesses, como o da produção da carne, na 

legalidade. A questão é que a produção nem sempre garante uma vida sem 

sofrimento para os animais. Ademais, contribuem diretamente para com a 

degradação ambiental. 
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