
PELO FIM DO ESPECISMO 

 
lguma vez você já se perguntou por qual motivo o ser humano utiliza animais em seu 

benefício? Talvez você nunca tenha pensado nisso, pois há séculos nós comemos 

animais, testamos drogas nas outras espécies e as escravizamos. Resumindo: é assim que as 

coisas são, por conta disso, nós não paramos para pensar que temos escolhas e podemos fazer 

diferente. 

 

"Todos os animais, incluindo humanos, têm direito a uma vida de dignidade e 

respeito.” 

- Mark Bekoff 

Nós não nos questionamos sobre a exploração animal porque ela está profundamente 

enraizada em nossa sociedade, assim, enfrentá-la pode nos trazer um certo desconforto. Por 

pressão social mantemos hábitos que causam sofrimento extremo em seres sensíveis, que 

possuem a capacidade de sentir alegria, dor e tristeza. Essa capacidade é denominada de 

senciência. Hoje, a ciência já comprovou que os animais podem experimentar as mesmas 

emoções que você - e aqui se incluem aves, anfíbios, mamíferos, entre outras criaturas, como 

polvos e peixes. 

 

 

“Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades 

mentais. Os animais, assim como os homens, demonstram sentir prazer, dor, 

felicidade e sofrimento.” 

- Charles Darwin 
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specismo é um termo cunhado pelo psicólogo Dr. Richard Ryder, em 1970. Ele percebeu 

que a espécie humana utiliza argumentos falhos para justificar a exploração das outras 

espécies. Estes argumentos refletem um preconceito contra os animais. Assim como um 

racista utiliza a cor da pele para justificar a escravidão dos negros, um especista usa supostas 

diferenças anatômicas para poder explorar animais. Por exemplo, alguém especista pode 

afirmar que “somos superiores aos animais”, que “temos inteligência”, “somos racionais” ou 

que “temos linguagem”; já os animais, por hipoteticamente não possuírem tais características, 

poderiam ser utilizados para fins humanos. No entanto, a inteligência, por exemplo, é um 

critério irrelevante para determinarmos o direito à vida de um ser, seja ele humano ou não-

humano. De qualquer maneira, a ciência já comprovou que as outras espécies possuem 

inteligência e são capazes de criarem vínculos afetivos, possuindo sua própria racionalidade. 

 

“O erro da Ética até o momento tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em 

relação aos homens.” 

- Albert Schweitzer 

 

Os animais são nossos semelhantes, portanto, também desejam viver em liberdade. Porém, 

infelizmente ainda os enxergamos como coisas, produtos e máquinas. Achamos que os 

animais existem para servir aos humanos, como se eles não tivessem interesses próprios. Esse 

pensamento não está presente apenas quando nos alimentamos de pedaços de animais 

mortos, mas também quando achamos válido torturar animais em nome de uma falsa ciência, 

para o “bem da humanidade”. 

 

"Deveríamos recusar-nos a viver se o preço da vida é a tortura de seres sensíveis." 

- Mahatma Gandhi 

Mas você pode fazer diferente! A saída é adotar o veganismo, que é o contraponto da 

escravidão animal. No veganismo deixamos de consumir e utilizar qualquer tipo de produto de 

origem animal, ou seja, não só paramos de comer carne, leite, ovos e mel, como também não 

compramos jaquetas de couro. Da mesma forma, não participamos de eventos que exploram 

os animais, como rodeios, circos e zoológicos. É simples: uma vez que você enxerga as outras 

espécies com respeito, o mínimo que precisa fazer é combater a exploração animal. Por favor, 

não deixe para depois. 
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