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Ao longo da História, um coro de vozes ergueu-se para reivindicar um respeito 

mais pleno e efectivo pelos animais.1 Não se trata de um punhado de sentimentalistas 

excêntricos, desligados da realidade humana. A lista de personalidades é longa e a sua 

influência provou-se determinante para a cultura do seu e do nosso tempo. Eis alguns 

nomes.2 

Isaías, o primeiro dos profetas maiores do Velho Testamento; Pitágoras, o 

matemático e filósofo da Grécia Antiga; Buda, o fundador de uma das grandes religiões 

do Oriente; da Pérsia, o pensador religioso Mani; da Roma Clássica, os filósofos Plotino, 

Porfírio e Plutarco, e o estadista Séneca; mais tarde, o profeta Maomé; depois, no 

mundo medieval cristão, o patriarca S. João Crisóstomo e S. Francisco de Assis; no 

período renascentista, o pintor e inventor Leonardo da Vinci, o Papa Pio V, o político S. 

Thomas More, o poeta e dramaturgo William Shakespeare, e o teólogo Michel de 

Montaigne; os filósofos do século XVII Henry More e John Locke, e o físico e 

matemático Isaac Newton; no Século das Luzes, os filósofos Jean-Jacques Rousseau e 

Jeremy Bentham, o poeta Alexander Pope e o filósofo escritor Voltaire; no século XIX, 

os filósofos Arthur Schopenhauer e John Stuart Mill, e o influente naturalista Charles 

Darwin; no século passado, o nobel da ciência Albert Einstein, o nobel da paz Albert 

Schweitzer e o activista político Mahatma Gandhi. 

Estes e outros pensadores, líderes e figuras religiosas professaram a 

importância fundamental da bondade para com os animais. Mas a sistematização e o 

aprofundamento dos argumentos produzidos em torno do estatuto moral dos animais só 

                                                 
1 É claro que nós, humanos, também somos animais, mas sigo a prática comum e uso muitas 
vezes a palavra «animais» para referir os animais não-humanos. 
2 Para uma genealogia rigorosa dos pensadores que desde a antiguidade até aos nossos dias 
contribuíram para a discussão da importância moral dos animais, ver Richard Ryder, Animal 
Revolution. Changing Attitudes Towards Speciesism, 2ª edição, New York, Oxford International 
Publishers, 2000. 
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ocorreu nas últimas décadas do século XX, altura em que se deu um crescimento sem 

precedentes do interesse filosófico pelo tema. Formou-se uma nova área da filosofia, a 

chamada Ética Animal, cuja literatura partilha uma ideia orientadora: 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 essas capacidades 

contribuem para o modo como tais indivíduos podem ser afectados a nível sensorial e 

psicológico. Pugna-se, desse modo, pela implementação de um respeito igualitário 

dirigido a todos os animais que connosco partilham tais capacidades. 

Uma das figuras de proa da Ética Animal é o filósofo norte-americano Tom 

Regan, amplamente reputado como o melhor defensor contemporâneo dos direitos dos 

animais. Tanto quanto conheço do panorama da filosofia moral, a sua teoria apresenta- 

-se, a meu ver, como a mais forte e pertinente em muitos aspectos. É por essa razão 

que escolhi recorrer à sua proposta ética enquanto plataforma para a minha dissertação. 

A fim de antevermos os contornos da matéria que irá aqui ser abordada, segue-se uma 

introdução ao pensamento de Regan. Optei por traçar uma curta linha de argumentação, 

a qual reúne algumas das principais considerações do autor. 

Certas capacidades paradigmáticas da nossa espécie, como a racionalidade ou 

a reflexão moral, são usualmente apontadas para justificar o nosso domínio ilimitado 

sobre todas as outras espécies. Assume-se frequentemente que nós, seres humanos, 

porque possuimos essas capacidades, merecemos ser eticamente respeitados; ao 

passo que os membros das demais espécies, porque não apresentam tais capacidades, 

não revelam possuir em si mesmos valor ético algum, a não ser valor instrumental para 

nós, quando eventualmente servem os nossos interesses. Segundo esta assumpção, 

nenhum indivíduo não-humano possui um estatuto tal que nos obrigue a reconhecer o 

dever de respeitá-lo por ele mesmo, em virtude dos seus próprios interesses. 

No entanto, alguns humanos – por exemplo, crianças ou deficientes mentais 

(humanos «não-paradigmáticos», na terminologia adoptada por Regan3) – são 

                                                 
3 Regan adopta essa terminologia nos seus primeiros ensaios, mas a partir da obra The Case for 
Animal Rights de 1983 (2ª edição, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 2004), 
ele passa a designar os humanos não-paradigmáticos de «pacientes morais», uma noção que 
será elucidada mais adiante, na segunda parte desta dissertação. 
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desprovidos de racionalidade e incapazes de reflectir moralmente sobre as suas acções. 

Ainda assim, não reduzimos esses indivíduos a meros instrumentos para a satisfação 

dos nossos interesses. Ao invés, reconhecemos o seu valor ético e esforçamo-nos por 

respeitar os seus interesses. Incluímo-los, por assim dizer, no nosso universo de 

consideração ética. Importa portanto redefinir o grau de sofisticação das capacidades 

psicofísicas que fixamos como requisitos para o merecimento dessa inclusão. 

Se não queremos excluir os humanos não-paradigmáticos como as crianças e os 

deficientes mentais da classe dos seres que devemos valorizar e respeitar, terá então 

de ser rejeitada, enquanto requisito necessário de inclusão, toda e qualquer capacidade 

tão sofisticada quanto são as capacidades de pensar racionalmente ou de reflectir em 

termos morais. Assim, para que possamos fundamentar convenientemente as nossas 

obrigações éticas em relação a esses humanos, impõe-se a descoberta de um outro 

critério mais alargado que os consiga abranger. 

Atendendo a essa exigência teórica, Regan sugere que um critério para o 

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

uma vida (subject of a life); expressão que ele utiliza para designar todo o indivíduo que 

é capaz de sentir prazer e dor, de sentir emoções complexas, de crer e de formular 

desejos, de agir intencionalmente segundo as suas preferências, de manter uma 

identidade psicofísica ao longo do tempo, de conceber o futuro (incluindo o seu próprio 

futuro), e de experienciar bem-estar no decurso da sua vida.4 

De acordo com Regan, ser-se sujeito de uma vida é ser alguém para quem a 

vida corre bem ou mal, o que implica conseguir unificar num feixe de momentos 

psicológicos intercruzados o conjunto das experiências agradáveis ou penosas que 

constituem a própria vida. Porquanto conseguem ser sujeitos das suas vidas, na medida 

em que se mostram capazes de avaliar o impacte unificado dos efeitos benéficos ou 

prejudiciais daquilo que nós, agentes morais, lhes fazemos no decurso das suas vidas, 

este critério prova-se assim apto a incluir as crianças e os deficientes mentais no nosso 

universo de consideração ética.  

                                                 
4 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 243. 
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Pelo-tanto, Regan assevera que devemos atribuir aos sujeitos de uma vida um 

valor ético que os torne valiosos em si mesmos; ou seja, um tipo de valor que não se 

pauta por interesses instrumentais de terceiros os quais possam ser lesivos para os 

indivíduos que valorizamos, mas um valor cujo reconhecimento garantiria que cada 

indivíduo valorizado pudesse conduzir a sua vida autonomamente, segundo as suas 

próprias necessidades, orientações e preferências. A um tal tipo de valor, Regan dá o 

nome de valor inerente.5 

Penso que Regan acerta ao defender que devemos valorizar e respeitar os 

indivíduos com os quais nos relacionamos na justa medida em que podemos afectá-los 

com as nossas acções. Não vejo como negar as implicações morais resultantes do facto 

de uma criança ou de um portador de deficiência mental possuirem as capacidades 

psicofísicas que os tornam susceptíveis de serem prejudicados quando são ameaçados, 

obrigados contra a sua vontade, privados da sua liberdade, malnutridos, feridos, etc., 

independentemente de não possuirem as capacidades da racionalidade ou da reflexão 

moral. É precisamente pelo facto de poderem ser afectados por aquilo que lhes fazemos 

– pelo facto de possuirem as capacidades que os tornam sujeitos das suas vidas – que 

devemos reconhecê-los como merecedores inquestionáveis da nossa consideração 

ética.  

Ora, segundo Regan, vários animais revelam indícios (anatómico-fisiológicos e 

comportamentais) que provam que também eles são sujeitos das suas vidas. Esses 

indivíduos também podem ser afectados pelas nossas acções de modo bastante similar 

ao modo como podemos afectar os humanos sujeitos das suas vidas. Por conseguinte, 

em vista a evitar incoerências na nossa deliberação ética – incoerências impossíveis de 

contornar, já que os motivos que aduzimos em defesa da importância moral de uns são 

também aduzíveis na defesa da importância moral de outros –, devemos procurar 

respeitar tais animais pelo menos tanto quanto devemos respeitar os nossos 

                                                 
5 É no ensaio de 1979 intitulado «An Examination and Defense of One Argument Concerning 
Animal Rights» que Regan elabora a sua primeira especificação, ainda embrionária, do conceito 
de valor inerente. Esse ensaio encontra-se reeditado na sua obra All That Dwell Therein. Animal 
Rights and Environmental Ethics, University of California Press, London, 1982, cf. pp. 113-147. 
Para a explicitação mais exaustiva do autor sobre esse conceito axiológico, cf. T. Regan, The 
Case for Animal Rights, pp. 235-250. 
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congéneres humanos, mesmo que esses animais, ou mesmo que esses humanos, não 

sejam detentores das capacidades da racionalidade ou da reflexão moral.  

Devemos portanto, conclui Regan, por uma questão de justiça igualitária, atribuir- 

-lhes os mesmos direitos básicos.6 Negarmo-nos a isso com recurso à simples evidência 

de que esses animais não pertencem à «espécie certa» seria cair no preconceito 

discriminatório do especismo (um termo criado por Richard Ryder para designar o nosso 

hábito de discriminar os indivíduos de outras espécies só porque pertencem a outras 

espécies7). De modo a denunciar a ilegitimidade ética do especismo, a argumentação 

reganiana pretende assim, por um lado, baixar a fasquia das capacidades psicofísicas 

que são tidas como moralmente relevantes, e, por outro, alertar para o conjunto real de 

indivíduos que partilham efectivamente essas capacidades.  

Regan, como acabámos de ver, propõe que um critério para a posse de valor 

inerente, e, consequentemente, um critério para a posse de direitos básicos consiste na 

condição de sujeito de uma vida. Ainda que não represente um requisito necessário mas 

apenas suficiente, este revela-se um dos mais exigentes e menos inclusivos critérios de 

valoração moral assumidos no campo da Ética Animal. Desta feita, Regan refere que, 

por ora, tanto quanto sabemos, somente os mamíferos e as aves conseguem ser 

sujeitos das suas vidas, e que, por isso, apenas esses animais, tanto quanto sabemos, 

possuem direitos.8 

Entretanto, Regan chama a atenção para o facto dos objectivos práticos da Ética 

Animal apresentarem também diferentes graus de exigência consoante os diversos 

                                                 
6 Regan é o primeiro a desenvolver uma base teórica, plenamente estruturada e argumentada, 
em defesa da tese de que os animais são titulares de direitos. Antes dele, a noção dos direitos 
dos animais tinha sido utilizada com objectivos meramente retóricos, sem que se procurasse 
justificar a pertinência moral dessa noção. Tal é o caso, por exemplo, do utilitarista Peter Singer 
que rejeita mesmo a validade ética da linguagem dos direitos, mas que a emprega na sua 
célebre obra Animal Liberation (New York, Random House, 1975, cf. p. 21).  
7 Esse termo é consignado na obra de R. Ryder, Victims of Science, London, Davis-Poynter, 
1975. 
8 Para a argumentação do autor a favor da inclusão dos mamíferos na categoria de sujeitos de 
uma vida, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, os primeiros três capítulos. A fim de 
corroborar a inclusão das aves, Regan faz referência ao artigo de David DeGrazia, «Great Apes, 
Dolphins, and the Concept of Personhood», in Southern Journal of Philosophy 35, no. 3, 1997, 
pp. 301-320. A esse propósito, Regan escreve: «Both the best empirical data and our best 
explanatory theories support the judgement that vast numbers of nonhuman animals (mammals, 
birds, and other vertebrates, for starters) share the psychological characteristics in question.»  
T. Regan, Defending Animal Rights, Urbana/Chicago, University of Illinois Press, 2001, p. 102. 
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posicionamentos éticos.9 No grau menos exigente procura-se acabar com a crueldade 

infligida aos animais. É verdade que em alguns países as obrigações legais contra a 

crueldade remontam até aos séculos XVII e XVIII – mas presentemente opera ainda 

uma inércia generalizada em fazer cumprir tais obrigações.10 Acontece que as sanções 

judiciais decorrentes do seu incumprimento, como explica Regan, dependem de 

evidências empíricas bastante difíceis de constatar pois os actos condenáveis devem 

ser perpetrados com crueldade (um estado de consciência supostamente «intencional» 

e «maldoso», fugidio à observação externa).11 Além disso, o sofrimento resultante 

desses actos deve ser desnecessário (uma noção propensa à discussão e muitas vezes 

vaga, o que dá azo a contradições na decisão dos tribunais).12 

Por vezes, impõe-se que as provas para a condenação sejam demasiado 

evidentes: é necessário que os animais vitimados cheguem a estados deploráveis para 

que alguém se decida a fazer algo. Porém, o que é ainda mais grave, muitos países 

ainda não possuem até à data qualquer legislação anti-crueldade. Pode-se dizer que 

esse vazio legal – ou mesmo quando existem leis, a escassa fiscalização no terreno e a 

pouca firmeza jurídica – reflectem a alienação das sociedades no que concerne às 

condições de tratamento dos animais, principalmente dos animais que utilizamos para 

produção e consumo ou em experimentações. «Longe da vista, longe do coração», pelo 

que preferimos não saber o que se passa nas quintas de criação, nos matadouros e nos 

laboratórios. 

Já no seu grau mais exigente, os objectivos práticos da Ética Animal não se 

limitam ao problema da crueldade enquanto «intenção maldosa» de causar sofrimento 

«desnecessário», mas instigam antes à completa abolição de todas as formas de abuso 

                                                 
9 Cf. o ensaio de Regan de 1992 intitulado «Animal Liberation: What´s in a Name?», reeditado 
em Defending Animal Rights, pp. 28-38. 
10 Para uma análise histórica detalhada das primeiras legislações em defesa dos animais, ver R. 
Ryder, Animal Revolution, pp. 49, 79-84. 
11 Cf. T. Regan, Defending Animal Rights, pp. 30, 31. 
12  Quanto a essa contradição dos tribunais, veja-se o caso português do tiro aos pombos. 
Encontramos na nossa jurisprudência dois acórdãos contraditórios, um deles (da Relação de 
Guimarães, de 19 de Outubro de 2003) que decide pela ilicitude dessa prática ao abrigo da Lei 
da Protecção dos Animais, considerando-a uma crueldade desnecessária, e o outro (do Supremo 
Tribunal de Justiça de 19 de Outubro de 2004) que defende a admissibilidade dessa mesma 
prática, excepcionando-a daquela lei porque a reconhece como tradição cultural. 
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instrumental dos animais. Regan integra as fileiras desta ala abolicionista. Segundo as 

suas palavras, embora quem se insurja contra a crueldade animal 

 
esteja comprometido com a perspectiva de que nós temos por vezes justificação 

para causar dor significativa a animais não-humanos na persecução 

institucionalizada de interesses humanos valorizados, os defensores dos direitos dos 

animais negam que alguma vez seja justificável fazermos isso.13 

 

 O nosso erro face aos animais que maltratamos e sacrificamos em proveito 

próprio, admoesta Regan, é o de não reconhecermos «os seus direitos morais básicos, 

incluindo o seu direito à vida, liberdade e integridade corporal.»14 

O tom desta contestação, como se pode depreender, exige o fim imediato de 

todas as actividades humanas que possam implicar o cárcere, maus tratos ou a morte 

de mamíferos e aves, como a experimentação animal, a exploração pecuária, o circo e a 

tourada, o comércio de peles, a caça, ou a destruição de habitats naturais. Ora, este rol 

de reivindicações, seguramente polémico, obtém a desaprovação da esmagadora 

maioria das pessoas que, de alguma maneira, participam no fomento da exploração 

animal: dos trabalhadores envolvidos aos consumidores em geral, dos empresários e 

proprietários aos cientistas e investigadores, dos juristas e magistrados aos governantes 

políticos. Efectivamente, o pleito abolicionista de Regan enfrenta a dificuldade acrescida 

de provocar a confrontação directa por parte de quem receia pelos seus próprios 

interesses. 

Para superar essa dificuldade, é preciso pois deitar água na fervura. Afirmo 

desde já que estou de acordo com o essencial da reivindicação feita por Regan. Creio, 

como ele, que os sujeitos de uma vida, humanos e não-humanos, são titulares de 

direitos básicos que devemos respeitar. Porém, demarco-me em relação a alguns 

pontos específicos da sua teoria, os quais, no meu entender, carecem, ou de 

                                                 
13 «[A]dvocates of anticruelty[…]are committed to the view that we are sometimes justified in 
causing nonhuman animals significant pain in the institutionalized pursuit of valued human 
interests, animal rightists deny that we are ever justified in doing this.» T. Regan, Defending 
Animal Rights, p. 35. 
14 «The fundamental wrong is the failure to respect their basic moral rights, including their rights to 
life, liberty, and bodily integrity.» T. Regan, Defending Animal Rights, p. 37. 
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prossecução, ou de correcção. Assim, o desafio destas páginas, mais do que conhecer 

e dar a conhecer um autor da maior actualidade, é o de contribuir com elementos novos 

que possam robustecer ainda mais a sua obra.  

A minha dissertação divide-se em três partes. A primeira parte dedica-se ao 

estudo da consciência animal. Embora Regan adopte o método que me parece ser o 

correcto para avaliar a sofisticação mental dos animais, ele porém não o desenvolve 

cabalmente. Tal implica esclarecer e justificar cada um dos passos do método a utilizar 

– um processo que terá de atravessar meandros da filosofia da mente que Regan 

deliberadamente quis evitar. Como veremos, fazer essa travessia revelar-se-á da maior 

importância, pois só ela permite alcançar com segurança regiões promissoras da mais 

recente ciência neurobiológica. 

A segunda parte, por sua vez, assume o propósito de alargar os limites de 

aplicação do valor inerente que Regan atribui a todos os sujeitos de uma vida humanos 

e não-humanos. Como procurarei demonstrar, se recorrermos às mesmas razões que 

Regan apresenta em defesa da valorização desses indivíduos, então teremos de aceitar 

– por uma questão de justiça igualitária – que também outros seres, conscientes e não- 

-conscientes, merecem possuir um valor moral similar, basicamente porquanto todos 

eles partilham a mesma característica de poderem ser prejudicados ou beneficiados 

pelos nossos actos, na medida em que podemos agir a favor ou contra os seus 

interesses. 

Porém, mesmo que se venha a aceitar como universalmente inteligível e 

inequívoco que as acções vindicadas pela ética reganiana são acções justas – as quais 

considero que são –, ainda assim, nada nos garante que uma argumentação 

exclusivamente deontológica como é a de Regan, a qual apele apenas ao nosso sentido 

de dever moral (daí o termo «deontologia», derivado da palavra grega deon, que 

significa «dever»), conseguiria motivar a generalidade das pessoas a agir em estrita 

consideração moral pelos animais. 

Por esse motivo, a terceira e última parte desta dissertação visa consolidar uma 

ideia que ainda não foi devidamente veiculada, nem junto do público, nem junto dos 

decisores que seleccionam os fins e os meios para a gestão do ambiente: a ideia de que 
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o respeito pelos direitos dos animais contribui para a melhoria global das circunstâncias 

ambientais, e, desse modo, para a optimização das nossas condições de prosperidade 

enquanto espécie. Se se vier a provar válida, a veiculação de uma tal ideia poderia 

aumentar em muito os níveis de aceitação e efectiva implementação da teoria 

reganiana. Essa é uma forte possibilidade, pois, como aqui se tentará mostrar, além de 

possuirmos a capacidade de agir segundo princípios morais também somos a um nível 

mais primordial naturalmente egoístas. 
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Introdução 

 

Uma parcela daquilo que hoje se sabe acerca da sofisticação mental dos animais 

tem ganho expressão mediática sob a forma de documentários, notícias de telejornal, 

artigos da internet e da imprensa generalista. Normalmente, os meios informativos 

tentam passar a ideia de que, quanto mais o nosso conhecimento dos animais cresce, 

cada vez mais nos apercebemos da extraordinária complexidade do seu mundo, e do 

quão elevado é, afinal, o seu grau de desenvolvimento cognitivo e afectivo. Tal ideia, 

todavia, está longe de ser consensual – tanto que paira no ar uma grave suspeita. Essa 

visão optimista das capacidades dos animais é acusada de cometer o crime científico do 

antropomorfismo porquanto (alegadamente) rouba características exclusivamente 

humanas para dá-las a indivíduos não-humanos.  

Com efeito, muitos pensadores asseveram que é errado atribuir a outras 

espécies aptidões psicológicas análogas às nossas aptidões mais sofisticadas, e alguns 

deles chegam mesmo a sugerir que os animais não são sequer capazes de pensar ou 

sentir. Surge a interrogação: Haverá verdade na mensagem dos media? Ou estaremos 

nós perante uma manobra para transformar o reino animal em algo mais fascinante, um 

golpe publicitário baseado em incorrecções científicas?  

Quanto a mim, existem bons motivos para acreditar que são as acusações de 

antropomorfismo que carecem quase sempre de verdade. Mais especificamente, julgo 

ser possível formular uma ordem de razões que corrobora a tese desenvolvida por 

Regan sobre as capacidades psicofísicas dos sujeitos de uma vida não-humanos. A 

primeira parte desta dissertação procura explicar tais razões em estreita colaboração 

com as teorias de vários autores, por forma a contemplar também a posse de 

consciência (ou falta dela) de alguns animais acerca dos quais Regan opta por não tecer 

grandes considerações.  
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_______________________________________________________ 

Capítulo 1 – Defeitos e Virtudes da Argumentação 

de Regan Contra Descartes 

_______________________________________________________ 

 

Regan encontra em René Descartes um ardiloso adversário sobre a questão da 

natureza mental dos animais. Descartes assume, enquanto defensor do mecanicismo, 

que a percepção mental da realidade é um atributo exclusivo dos humanos, e que todos 

os outros animais são meras máquinas desprovidas de pensamento. Regan não 

concorda, é claro, com esta concepção tão redutora dos animais. Este primeiro capítulo 

visa avaliar a força dos argumentos esgrimidos por Regan contra Descartes. 

 

1 – A Filosofia de Descartes e os Autómatos Animais 

1.1 – O Problema Epistemológico das Outras Mentes  

          

Descartes coloca uma questão que poderá parecer à partida estranha e 

imprópria para suscitar qualquer reflexão importante. Ele questiona se as pessoas que 

vê passar na rua não serão autómatos com a aparência de pessoas – meros corpos 

incapazes de pensar cujo funcionamento deriva tão-somente da acção mecânica dos 

seus componentes físicos.1 Apesar de ninguém no seu perfeito juízo acreditar que 

existem réplicas mecânicas de seres humanos a passearem-se entre nós, este devaneio 

ganha uma certa pertinência quando enquadrado na moldura do dualismo cartesiano.  

Descartes introduz uma cisão radical entre o plano mental e o plano físico. O 

primeiro é imaterial e circunscreve-se à subjectividade pensante; é o domínio das 

«mentes», substâncias não-físicas que Descartes identifica com «almas imortais». O 

                                                 
1 Descartes escreve: «[E]t cependant que voy-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des 
manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par 
ressorts?» R. Descartes, Meditations (1641), in Descartes. Oeuvres et Lettres, Textes Présentés 
par André Bridous, Paris, Éditions Gallimard, 1953, p. 281. 
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segundo plano é tridimensional e reporta-se à extensão corpórea, à matéria que 

constitui os corpos.2 

Desta forma, porque não conseguimos vislumbrar as mentes imateriais dos 

outros humanos através da observação dos seus corpos ou movimentos corporais – já 

que as suas mentes, por definição, nada contêm de corpóreo –, podemos assumir como 

logicamente concebível, dentro dos limites do que nos é dado ver, que talvez nenhum 

desses corpos possui mente. Talvez todos eles sejam, na verdade, autómatos. Assim, o 

dualismo cartesiano não só separa o sujeito cognoscente do mundo físico (ao divorciar o 

sujeito do seu próprio corpo), como separa também o sujeito dos outros sujeitos, 

acabando por reduzir a observação dos corpos dos outros a isso mesmo: à simples 

observação de corpos. 

Claro está, Descartes não descura a «certeza moral» que temos na existência de 

outras mentes humanas para além da nossa. É esse grau de certeza que permite gerir 

na prática as relações inter-pessoais da nossa vida quotidiana. Contudo, a filósofa Anita 

Avramides faz notar o seguinte acerca da missão do projecto cartesiano.3 

Consolidar o conhecimento científico e filosófico de forma a torná-lo infalível, à 

semelhança do cálculo matemático, é o derradeiro objectivo de Descartes. Neste nível 

epistémico, não basta pois a simples certeza moral. Devemos ter a certeza absoluta 

daquilo em que acreditamos, e conceber como «completamente impossível que algo 

possa ser diferente daquilo que nós julgamos que é».4 Transposta para o assunto em 

mãos, essa exigência requer a nossa certeza absoluta de que os outros humanos não 

são autómatos, o que, por sua vez, requer uma demonstração capaz de anular qualquer 

margem de possibilidade de o serem efectivamente.  

Lançaram-se assim as primeiras sementes, esclarece Avramides, para o 

florescimento do problema epistemológico das outras mentes humanas, o qual brota a 

partir do esquema conceptual montado por Descartes: Se eu (o sujeito pensante) só 

                                                 
2 O tema do dualismo é recorrente na obra de Descartes. Ver, por exemplo, a sexta das suas 
Meditações. 
3 Cf. Anita Avramides, Other Minds, New York, Routledge, 2001, pp. 64, 65. 
4 Descartes finaliza os seus Principes referindo-se a essa certeza absoluta que ultrapassa a 
certeza moral: «L’autre sorte de certitude est lorsque nous pensons qu’il n’est aucunement 
possible que la chose soit autre que nous la jugeons». R. Descartes, Principes (1644), in 
Descartes. Oeuvres et Lettres, p. 669. 
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consigo aceder directamente à minha própria mente, como é que posso vir a conhecer 

outras mentes humanas? Ora, coloca-se o mesmo problema no conhecimento das 

mentes dos animais não-humanos. Todavia, Descartes não se contenta em alertar para 

a possibilidade lógica dos animais não-humanos serem autómatos, como faz em relação 

aos humanos. Mais do que isso, ele argumenta que todos os animais não-humanos 

muito provavelmente são autómatos.5 

 

1.2 – A Tese Cartesiana do Automatismo Animal 

 

Explica Descartes, porque a nossa incapacidade de observar directamente as 

outras mentes também se extende às outras espécies, não temos como verificar se os 

móbiles do comportamento dos animais são puramente mecânicos ou mentais. Por isso, 

porque somos incapazes de «penetrar nos seus corações», ele não rejeita que os 

animais podem possuir mente. Porquanto têm «orgãos dos sentidos como nós os 

temos, pode ser que tenham sensações como nós; e, dado que pensamentos fazem 

parte do nosso modo de sentir, pensamentos semelhantes parecem ser atribuíveis a 

eles.»6 

Mas, assevera Descartes, essa é uma possibilidade improvável: 

  
[Pois, se os animais] pensam como nós pensamos, eles teriam uma alma imortal 

como nós; tal é duvidoso, porque não existe nenhuma razão para acreditar isso de 

                                                 
5 Na sua primeira obra publicada, Discours de la Méthode, Descartes defende categoricamente 
que os animais não podem ter mente. «[I]ls n’en ont point, et que c’est la nature qui agit en eux 
selon la disposition de leurs organes: ainsi qu’on voit qu’une horloge, qui n’est composée que de 
roues et de ressorts, peut compter les heures et mesurer le temps». R. Descartes, Discours de la 
Méthode (1637), in Descartes. Oeuvres et Lettres, p. 166. Porém, nos últimos anos da sua vida, 
ele parece atenuar a sua posição. Ele passa apenas a considerar que é muito provável que os 
animais sejam autómatos. Interpreto o seu pensamento sobre este assunto respeitando a sua 
última vontade, de acordo com os excertos da sua correspondência que são aqui transcritos. 
6 «Bien que je tienne pour démontré qu’on ne peut prouver qu’il y a une pensée chez les bêtes, je 
ne crois pas cepedant qu’on puisse démontrer qu’il n’y en a pas, parce que l’esprit humain ne 
pénètre pas leur coeur. Mais, en examinant ce qui est le plus probable en cette matière, je ne vois 
aucun argument militer en faveur de la pensée des bêtes, sauf un seul, à savoir, qu’ayant des 
yeux, des oreilles, une langue et les autres organes des sens comme nous, il est vraisemblable 
qu’elles sentent comme nous; et que la pensée étant impliquée dans notre manière de sentir, il 
faut attribuer même aux bêtes une pensée semblable.» R. Descartes (5 Fev. 1649 [carta a Henri 
More]), in Descartes. Oeuvres et Lettres, p. 1319. 
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alguns animais sem que se acredite isso de todos, e muitos deles são demasiado 

imperfeitos para que tal seja credível, como as ostras, as esponjas, etc..7  

 

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

mecanicamente do que todos tenham almas imortais. 

Nesta conformidade, o autor assume que a diferença entre nós, humanos, e os 

outros animais reside no facto dos nossos corpos estarem unidos a mentes imateriais – 

a almas imortais – enquanto os corpos dos animais não estão. Como tal, Descartes 

considera que o comportamento dos animais resulta muito provavelmente de reacções 

orgânicas involuntárias, as quais não necessitam de qualquer operação mental.  

Pelo-tanto, Descartes concede que os animais podem ter quanto muito 

sensações do meio exterior, pois possuem orgãos sensoriais (olhos, ouvidos, etc.) 

dedicados à captação de estímulos externos. Esses estímulos activam automaticamente 

reflexos corporais específicos, o que explica a adequação do seu comportamento às 

várias imposições do ambiente. Ele também admite que os animais conseguem 

desencadear agitações internas às quais dá o nome de paixões, como a fome, a sede, o 

medo, a esperança, a alegria. As paixões também impulsionam automaticamente certas 

respostas corporais, seja para suprir necessidades fisiológicas básicas, seja para 

salvaguardar e optimizar as condições de vida. 

Já as experiências mentais que sobrevêm imediatamente a estas actividades 

automáticas do corpo – as percepções da alma, na acepção de Descartes – não se 

encontram ao alcance de nenhum animal. Assim, segundo Descartes, nenhum animal é 

capaz de experienciar mentalmente as suas sensações (não consegue perceber cores e 

formas, sons, cheiros, paladares, o calor e o frio, ou impressões tácteis), as suas 

paixões internas (não percebe que tem fome, sede, medo, alegria, etc.), nem tão-pouco 

                                                 
7 «A quoi je n’ai rien à répondre, sinon que, si elles pensaient ainsi que nous, elles auraient une 
âme immortelle aussi bien que nous; ce qui n’est pas vraisemblable, à cause qu’il n’y a point de 
raison por le croire de quelques animaux, sans le croire de tous, et qu’il y en a plusieurs trop 
imparfaits pour pouvoir croire cela d’eux, comme sont les huîtres, les éponges, etc.» R. 
Descartes, (23 Nov. 1646 [carta ao Marquês de NewCastle]), in Descartes. Oeuvres et Lettres, 
pp. 1256, 1257. 
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quaisquer outros resultados imediatos da união do corpo com a alma, como são as 

percepções da dor e da estimulação prazerosa.8 

Importa notar que a possibilidade lógica de existirem autómatos idênticos a 

humanos verdadeiros, nos moldes em que Descartes a introduz na filosofia, tem servido 

apenas para despertar o problema de como podemos nós conhecer as mentes dos 

outros humanos. Obviamente, a sugestão de que as outras pessoas são máquinas sem 

pensamento só é colocada em cima da mesa para que se possam desenvolver meios 

de a rejeitar. Assim, o próprio Descartes contribui com duas soluções para o problema 

das outras mentes humanas (veremos essas duas soluções mais à frente).  

Pelo contrário, a tese dos autómatos-bêtes ganhou adeptos entre os pioneiros da 

ciência do tempo de Descartes, como atesta um relato da época: enquanto «faziam 

troça daqueles que tinham pena das criaturas como se estas sentissem dor», os 

cientistas espancavam cães e pregavam-nos nas quatro patas em tábuas para 

vivissecá-los ainda conscientes.9  

Muito a propósito, Descartes menciona o motivo que parece estar por detrás do 

relativo sucesso dos seus ensinamentos acerca da natureza maquinal dos animais: «a 

minha opinião não é tanto cruel para os animais quanto é indulgente para os seres 

humanos[…]pois absolve-os da suspeita de crime quando matam ou comem animais.»10 

Os sociólogos Arnold Arluke e Clinton Sanders dão toda a razão a Descartes, pelo 

menos neste ponto: nada melhor do que converter em meros autómatos os animais que 

matamos e comemos para aligeirar o peso da nossa consciência. Escrevem os dois 

autores: 

 

                                                 
8 A distinção cartesiana entre sensação e percepção é evidenciada por Regan. Cf. T. Regan, The 
Case for Animal Rights, pp. 3, 4. O tema das paixões dos animais surge, por exemplo, na carta 
de Descartes de 1646 atrás citada. 
9 Regan cita esse relato: «The (Cartesian) scientists administered beatings to dogs with perfect 
indifference and made fun of those who pitied the creatures as if they felt pain. They said the 
animals were clocks; that the cries they emitted when struck were only the noise of a little spring 
that had been touched, but that the whole body was without feeling.» T. Regan, The Case for 
Animal Rights, p. 5. 
10 «Si bien que mon opinion est moins cruelle envers les bêtes qu’elle n’est pieuse envers les 
hommes qui ne sont plus asservis à la supersticion des Pythagoriciens et qui sont délivrés du 
soupçon de crime toutes les fois qu’ils mangent ou tuent les animaux.» Descartes (5 Fev. 1649 
[carta a Henri More]), p. 1320. 
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[Tal] permite aos humanos manter a distância psicológica necessária para 

explorarem brutalmente os animais, sem se incomodarem com sentimentos de culpa 

enquanto retêm ainda uma visão dos humanos como uma categoria de ser 

qualitativamente única.11 

  

No fundo, trata-se de proteger a estabilidade e a consistência da nossa auto- 

-imagem enquanto agentes morais.12 Preferimos pensar que não somos injustos nem 

cruéis, e, é claro, não podemos sê-lo para máquinas. Assim se compreende em parte 

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

mecânicos. Ao que tudo indica, ele próprio também estava activamente envolvido em 

experiências de vivissecção.13 

 

2 – A Resposta de Regan 

2.1 – A «Falta de Senso» de Descartes   

 

A serem simples máquinas, os animais tornam-se tão merecedores do nosso 

cuidado moral quanto o merecem, por exemplo, frigoríficos, torradeiras e aspiradores. 

Em face das sérias implicações morais dessa mecanomorfização, é pois natural que 

surja como um desígnio fundamental da filosofia de Regan a salvaguarda do 

pressuposto de que vários animais são conscientes.  

Regan interpreta como «consciência» o que Descartes entende por 

«pensamento», «mente» ou «alma». Deste modo, ao atribuir consciência aos animais, 

Regan está a conceder-lhes exactamente a mesma capacidade que Descartes não lhes 

quis reconhecer: a capacidade de formarem experiências psicológicas acerca da 

informação que captam, seja do exterior (sobre aquilo que conseguem ver, ouvir, 

cheirar, etc.), seja do estado interno dos seus organismos (sobre a sua sede, fome, dor, 

                                                 
11 «The Cartesian construction of nonhuman animals as behavioristic machines[…]allows humans 
to maintain the psychological distance necessary to exploit animals ruthlessly, untroubled by 
feelings of guilt while still retaining a view of humans as a qualitatively unique category of being.» 
Arnold Arluke e Clinton R. Sanders, Regarding Animals, Philadelphia, Temple University Press, 
1996, p. 81. 
12 Cf. A. Arluke e C. Sanders, Regarding Animals, p. 188.    
13 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, p. 5.  
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prazer, medo, raiva, etc.). Mais adiante, com a ajuda de alguns factos fornecidos pela 

neurobiologia, tentarei reformular esta concepção do que é a consciência. 

A estreia de Regan na então recém-formada área da Ética Animal, com o ensaio 

de 1975 «The Moral Basis of Vegetarianism», começa justamente por enfrentar a tese 

cartesiana do automatismo animal.14 Mais tarde, ele aperfeiçoa a sua crítica a Descartes 

naquela que é considerada a sua principal obra, The Case for Animal Rights (de 1983), 

cujos primeiros capítulos representam a quase totalidade da investigação do autor sobre 

a complexidade mental dos animais.15 As secções remanescentes do presente capítulo 

elaboram uma análise dos seus cinco argumentos avançados no The Case contra 

Descartes para validar a atribuição de consciência a certas espécies não-humanas. 

Regan refere-se ao conjunto desses cinco argumentos como o Argumento Cumulativo. 

Comecemos pelo primeiro argumento. 

Regan enfatiza que, relativamente ao modo como entendemos a natureza dos 

animais, a concepção mecanicista de Descartes é a excepção e não a regra. Com 

efeito, pertence ao senso comum acreditar que muitos animais conseguem percepcionar 

conscientemente o meio em que vivem. Para formarmos essa crença basta observar o 

seu comportamento, tão semelhante ao nosso em tantos aspectos.  

É verdade que o recurso ao senso comum, por si só, não resolve nada. Se 

usamos a força da maioria como argumento, acabamos por cair, como acusa Descartes, 

nas malhas do preconceito, pois inadvertidamente defendemos noções que não 

procuramos justificar. Mas mesmo assim, não deixa de ser igualmente verdade que 

qualquer teoria que procure contestar crenças apoiadas no senso comum faz recair 

sobre si o ónus da prova – se uma tal teoria não consegue fundamentar o porquê da sua 

contestação, não há então qualquer motivo para abandonarmos crenças bem 

estabelecidas que julgamos estar certas. 

Posto isto, por via a demonstrar que a tese cartesiana do automatismo animal 

não tem o que é necessário para desacreditar o nosso senso comum, Regan começa 

por lançar uma crítica à concepção dualista da realidade que está na sua base. O 

                                                 
14 Esse ensaio encontra-se reeditado na obra All That Dwell Therein, cf. pp. 1-39. 
15 Como teremos oportunidade de verificar, ele acrescenta duas considerações importantes sobre 
essa matéria na obra The Animal Rights Debate, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2001. 
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dualismo cartesiano, por um lado, fecha as portas à solução do problema da interacção 

mente-corpo.16 Ao determinar que o plano mental está irredutivelmente separado do 

plano físico, essa teoria revela-se incapaz de apresentar uma explicação inteligível para 

o modo como eventos mentais podem originar ou ser originados por eventos no corpo – 

afinal, é intelectualmente impossível explicar como algo imaterial pode causar ou ser 

causado por algo material. Logo, o dualismo de Descartes não consegue elucidar, por 

exemplo, como é que quando pensamos em levantar um braço, ele ergue-se, ou quando 

torcemos um pé, sentimos dor.  

Por outro lado, esta concepção dualista da realidade perde toda a simplicidade 

que possa ter – e de acordo com o princípio da parcimónia, a sua prudência científica17 

– se recorrer à intervenção divina como solução para o problema da interacção mente-

corpo, como pretendem os cartesianos defensores do ocasionalismo. Estes cartesianos 

julgam que um evento mental é a ocasião para Deus causar o evento corporal 

correlativo e vice-versa. No entanto, repreende Regan, apelar aos poderes insondáveis 

de Deus nesta questão é querer explicar um mistério com outro mistério. Assim, 

Descartes e os seus seguidores não dão provas de conhecer suficientemente o 

funcionamento da consciência para que a tese do automatismo animal consiga 

destronar a crença estabelecida de que muitos animais são conscientes. 

 

2.2 – Uma Falha no Ataque de Regan 

 

Em abono do rigor, não posso aqui deixar de notar que esta crítica de Regan ao 

dualismo cartesiano carece de fundamento. Regan garante que a divisão operada por 

Descartes entre os planos mental e físico torna inexplicável a interacção entre eventos 

mentais e eventos corporais, «e se qualquer teoria adequada da mente e do corpo deve 

explicar como esta interacção é possível, então a teoria da mente e do corpo de 

                                                 
16 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 21-25. 
17 Regan realça a aceitação por parte de Descartes do princípio da parcimónia como princípio 
regulador para a explicação científica dos fenómenos. 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 
parcimónia devemos escolher aquela teoria cuja explicação assume menos elementos. Cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 7-9. 
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Descartes é inadequada.»18 Seguramente, Regan não está a exigir que Descartes 

apresente a solução para o problema da interacção mente-corpo. Regan sabe 

concerteza que essa solução ultrapassa largamente as fronteiras do actual 

conhecimento científico.  

Com efeito, estamos ainda longe de conseguir compreender o modo como 

determinadas configurações da actividade bioeléctrica e bioquímica do sistema nervoso 

podem dar lugar a certas ocorrências mentais, e, inversamente, o modo como certas 

ocorrências mentais podem originar determinadas transformações físicas no organismo. 

Desta maneira, exigir de Descartes uma explicação que não se encontra ao alcance de 

ninguém – nem hoje, nem provavelmente no futuro próximo, e, quem sabe, talvez nunca 

– não serve para provar que a sua teoria é inadequada; pois se servisse, até que viesse 

a ser desvendado o segredo da passagem do físico para o mental e do mental para o 

físico, nenhuma teoria da mente e do corpo seria adequada (nem mesmo a atribuição de 

consciência aos animais proposta por Regan).  

Regan parece antes defender que qualquer teoria adequada da mente e do 

corpo deve ter a capacidade para acomodar a futura solução do problema da interacção 

mente-corpo. Deste modo, ele argumenta que o dualismo cartesiano complica 

demasiado as coisas para poder vir a acomodar uma solução que seja plausível.19 Até 

aqui, concordo com Regan. Porém, ele não chega a fundamentar essa sua crítica ao 

dualismo cartesiano, porque não diz nada sobre o que determina a plausibilidade de 

uma tal solução.  

Esta lacuna de Regan é dificilmente compreensível. Por certo, ele acredita que a 

ciência contemporânea, apesar de não ter resolvido ainda o problema da interacção, 

mostra-se já capaz de informar adequadamente o nosso conhecimento a respeito da 

mente e do corpo. Caso contrário, ele não teria integrado os princípios da evolução 

biológica na sua argumentação sobre consciência animal (vide secção 1.9 deste 

                                                 
18 «If the mind (consciousness) and the body interact, and if any adequate theory of the mind and 
body must explain how this interaction is possible, then Descartes’s theory of the mind and the 
body is inadequate.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 23. 
19 Acerca de Descartes, Regan escreve: «There is, within his theory, no plausible, intelligible way 
of explaining the possibility of “the mind’s union with the corporeal organ affected”.» T. Regan, 
The Case for Animal Rights, p. 22. (A acentuação em itálico é minha.) 
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capítulo). Dificilmente se entende pois porque é que Regan não vê aquilo que está 

mesmo à sua frente: que a plausibilidade da futura solução para o problema da 

interacção mente-corpo depende do seu alinhamento com os passos já dados pela 

ciência. Se ele tivesse notado isso, bastar-lhe-ia ouvir o que a ciência tem a dizer contra 

o dualismo cartesiano para demonstrar que uma tal teoria nunca poderá acomodar uma 

explicação da interacção mente-corpo que seja plausível. Ouçamos nós então o que a 

ciência tem a dizer. 

Como é sabido, a tentativa de Descartes para elucidar a nossa dupla condição 

enquanto seres corpóreos e pensantes foi há muito ultrapassada pelos progressos da 

neurociência e da teoria atómica. Do lado da neurociência, estreitou-se a dependência 

entre vários circuitos cerebrais e a actividade da mente – avultaram-se as evidências de 

que a afectação de determinados dispositivos do cérebro acarreta o comprometimento 

de certos conteúdos e dinâmicas mentais. Deste modo, demonstrou-se a invalidade do 

argumento de Descartes segundo o qual a substância imaterial da mente difere da 

substância material do corpo porque a primeira subsiste sempre «absolutamente una e 

inteira» ao contrário e independentemente da segunda que é divisível em partes.20  

Um manancial de dados neurológicos veio revelar que a destruição ou 

perturbação de componentes específicos do corpo – em particular do sistema nervoso – 

resulta na subtracção ou alteração de elementos específicos da mente. Ficámos assim a 

saber que afinal também a mente é «divisível em partes». Essa revelação alimentou a 

actual confiança dos neurocientistas de que os fenómenos mentais são produzidos pelo 

sistema nervoso. Tanto que o plano mental é hoje considerado como um aspecto da 

actividade biológica dos seres vivos; não lhes é adicionado como algo totalmente 

diverso e independente do funcionamento dos seus organismos. 

Do lado da teoria atómica, as provas vieram fortalecer a convicção de que o 

universo é inteiramente composto por moléculas, átomos e partículas sub-atómicas; 

tudo é feito de pontos de massa/energia; tudo é matéria. Pelo que deitar remendos no 

tecido da existência para nele introduzir entidades «imateriais» não tem qualquer 

cabimento científico. Estas considerações bastam para mostrar que o dualismo 

                                                 
20 Cf. R. Descartes, Meditations, em particular a sua Sexta Meditação. 
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cartesiano nunca poderá acomodar uma explicação plausível da interacção mente-corpo 

– ou melhor: uma explicação que seja cientificamente plausível.  

 

3 – A Questão da Linguagem 

3.1 – O Teste da Linguagem de Descartes 

 

Regan também procura refutar o teste da linguagem proposto por Descartes 

como meio de identificar quem possui e quem não possui consciência. Descartes 

entende que a linguagem é a via pela qual damos a conhecer aos outros o que nos vai 

na alma. Mediante o recurso a símbolos convencionados (palavras ou sinais gestuais) 

podemos codificar e expressar os nossos pensamentos. Assim, o teste da linguagem 

representa a primeira das duas soluções oferecidas por Descartes para o problema 

epistemológico das outras mentes humanas (a segunda solução ver-se-á na secção 5.2 

deste capítulo). Temos a certeza absoluta de que estamos na presença de uma pessoa 

dotada de mente e não de um autómato se essa pessoa conseguir responder 

apropriadamente àquilo que lhe é transmitido, ou seja, se ela provar que é capaz de 

compreender e aplicar os símbolos da linguagem.21  

Pelo-tanto, ainda que não possamos vislumbrar directamente as mentes 

imateriais dos outros humanos, observamos o seu comportamento linguístico (ouvimos 

ou lemos as suas palavras, vemos os seus sinais gestuais) e inferimos indirectamente 

que existem mentes associadas aos seus corpos. À luz desta evidência, Descartes 

soma mais um argumento ao da excessiva «imperfeição» de alguns animais para que 

possam ter consciência (almas imortais), que é: muito provavelmente, nenhum animal 

possui consciência porque nenhum animal se mostra capaz de comunicar connosco 

através da linguagem.22  

                                                 
21 Cf. R. Descartes (23 Nov. 1646 [carta ao Marquês de NewCastle]), pp. 1256, 1257. 
22 Poder-se-á julgar que exigir dos animais que comuniquem connosco em termos humanamente 
compreensíveis é exigir demasiado, mas Descartes ataca a ideia de que as outras espécies têm 
a sua própria linguagem, a qual não conseguimos compreender. Ele escreve: «Car s’il était vrai, 
puisqu’elles ont plusieurs organes qui se rapportent aux nôtres, elles pourraient aussi bien se 
faire entendre à nous qu’à leurs semblables.» R. Descartes, Discours de la Méthode, p. 166. 
Assim, se os animais não comunicam connosco, é porque não podem comunicar de todo. 
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Ao que Regan responde. Se apenas os indivíduos que conseguem usar a 

linguagem podem ser conscientes, segue-se uma consequência absurda. Todos 

aqueles que ainda não aprenderam a usar a linguagem não seriam conscientes, pelo 

que nunca poderiam perceber, nem o som dos símbolos falados, nem a imagem dos 

símbolos escritos (ou gestuais) utilizados para referir as coisas (nem poderiam tão- 

-pouco, acrescentaria eu, aperceber-se de coisa alguma para referir). Logo, ninguém 

poderia aprender a usar a linguagem. O absurdo desta consequência denuncia o erro de 

Descartes ao considerar que o uso da linguagem é uma condição necessária para a 

posse de consciência. 

 

3.2 – A Consciência Precede a Linguagem 

 

A meu ver, esta crítica movida por Regan contra o teste da linguagem de 

Descartes é extremamente poderosa. Não é preciso usarmos a linguagem para sermos 

conscientes, porque somos conscientes antes de usarmos a linguagem. A descrição do 

processo de aprendizagem da linguagem corrobora esta ideia da anterioridade da 

consciência.23 O processo desenrola-se nas interacções da díade educador-criança. O 

educador emite sons, gesticula e lança olhares para captar e manter a atenção da 

criança; ela começa a olhar para onde o educador pretende, e começa a prestar 

atenção a objectos e a situações; em seguida, a criança inicia a troca de sons (ou de 

sinais gestuais) convencionados para se referir aos objectos e às situações que lhe 

interessam. 

Como se pode depreender, as interacções deste processo exigem que a criança 

esteja consciente do que se passa à sua volta antes de aprender a usar a linguagem, 

não só para que ela consiga perceber correctamente os sons (ou gestos) de forma a 

reproduzi-los – é essa a abordagem da crítica de Regan –, mas também para que seja 

capaz de distinguir aqueles objectos e aquelas situações que despertam o seu interesse 

em interagir com o educador. Além disso, o facto de haver algo que desperta o interesse 

                                                 
23 Cf. Sue Savage-Rumbaugh, Stuart G. Shanker e Talbot T. Taylor, Apes, Language, and the 
Human Mind, New York, Oxford University Press, 1998, p. 123.  
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da criança antes dela iniciar a troca de símbolos sugere que, logo no começo do 

processo de aprendizagem, ela já é consciente do que se passa também dentro de si. 

Parece ser a consciência das suas necessidades ou expectativas, dos seus desejos ou 

intenções que possibilita a focagem e a insistência da atenção indispensáveis para 

interagir com o educador.24 

Todavia, porque Descartes assevera que muito provavelmente só quem sabe 

usar a linguagem pode possuir consciência, ele encontra-se em apuros para explicar 

como é que um ser desprovido de consciência (alguém que ainda não domina a 

linguagem) consegue adquirir uma aptidão (o uso da linguagem) que só está ao alcance 

de quem possui consciência. A explicação óbvia passa pelo reconhecimento de que é 

preciso possuir consciência antes de aprender a usar a linguagem – por certo, é a 

consciência a condição necessária para o uso da linguagem, e não o contrário. 

Ainda assim, Regan alerta que a sua crítica ao teste da linguagem pode ser alvo 

do seguinte argumento. O facto de nós, humanos, sermos conscientes antes de 

usarmos a linguagem não significa que os outros animais possam ser conscientes 

independentemente de usarem ou não a linguagem, pois apenas os seres que têm o 

potencial para usar a linguagem podem ser conscientes – e os humanos são os únicos 

seres com esse potencial. Regan dá três respostas a este argumento.25 

Em primeiro lugar, existem humanos mentalmente incapacitados que não têm o 

potencial para aprender a linguagem e que contudo parecem conscientes. Em segundo 

lugar, se é assumida uma ligação entre o uso da linguagem e a posse de consciência, 

não se segue que o uso potencial da linguagem consiga garantir a posse actual (e não 

apenas a posse potencial) de consciência. Por último, este argumento não chega a 

fundamentar a assumpção de que a posse de consciência está necessariamente ligada 

ao uso actual da linguagem, quanto mais ao seu uso potencial. Portanto, o uso (actual 

ou potencial) da linguagem não serve como um critério adequado para a averiguação de 

quem possui ou não consciência. 

                                                 
24 É justamente essa a interpretação comportamental de Savage-Rumbaugh, Shanker e Taylor: 
«The gradual development of language skills is integral to the child’s growing ability to satisfy its 
needs or expectations and to express its desires or intentions.» S. Savage-Rumbaugh, S. 
Shanker e T. Taylor, Apes, Language, and the Human Mind, p. 123. 
25 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 16, 17. 
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Neste ponto, Regan não questiona se existirá algum outro argumento capaz de 

provar que a faculdade da consciência está necessariamente ligada à linguagem – ele 

parece convicto de que a sua crítica ao teste da linguagem veio refutar uma tal ligação. 

Da minha parte, não tenho dúvidas de que essa sua crítica invalida qualquer argumento 

que faça depender a consciência da linguagem. A título de exemplo, considere-se o 

argumento do cientista contemporâneo Stuart Derbyshire, o qual defende uma 

concepção neo-cartesiana dos animais.  

Em resposta a Regan, Derbyshire recentemente alegou no seu ensaio «Why 

Animals’ Rights are Wrong» que só após haver linguagem é que há consciência. No seu 

entender, não conseguimos distinguir conscientemente os conteúdos da nossa mente a 

não ser através da comunicação do seu significado aos outros, pois a consciência é feita 

de «pensamentos particulares [os quais] são compostos por conceitos particulares», e 

estes conceitos só ganham uma existência distinta (só são passíveis de análise e 

manipulação conscientes) quando recorremos a símbolos específicos para evidenciá-los 

e comunicá-los.26 

No entanto, o essencial da crítica de Regan (que é: temos de ser conscientes 

antes de usarmos a linguagem) também exerce aqui a sua força. Para que possamos 

comunicar aos outros o significado dos nossos conceitos particulares, precisamos de 

saber antes que símbolos devemos usar. E como acabámos de ver relativamente às 

fases iniciais da aprendizagem da linguagem, a descoberta dos símbolos certos para 

transmitir o significado desejado exige, pelo menos, a prévia percepção consciente dos 

sons (ou dos gestos) emitidos por outros de modo a podermos reproduzi-los 

correctamente de acordo com a prática convencional.  

 

 

 

                                                 
26 «If something thinks, then it must think particular thoughts. Particular thoughts, however, are 
composed of particular concepts.» S. Derbyshire, «Why Animals’ Rights Are Wrong», in Animal 
Experimentation: Good or Bad?, London, Hodder & Stoughton, 2002, p. 45. Na página seguinte, 
Derbyshire argumenta em defesa da necessidade radical da linguagem para a existência de 
experiências mentais, até mesmo das experiências mais elementares, como a dor: «If pain were 
an entirely private affair, no words would be able to express it because no external frame of 
reference would be comparable and therefore adequate to express the sensation.» 
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4 – Mais Argumentos Contra Descartes 

 

Tendo desferido os seus ataques contra o teste da linguagem e o dualismo de 

Descartes, Regan formula assim o primeiro dos cinco argumentos que compõem o 

Argumento Cumulativo: (1) A atribuição de consciência a certos animais baseia-se no 

senso comum. Se se pode tomar como representativa a argumentação de Descartes, 

até hoje as tentativas para contestar o senso comum nesta matéria revelaram-se 

infundadas. 

Em seguida, Regan propõe um argumento similar ao precedente, agora sobre a 

terminologia que habitualmente utilizamos quando nos referimos aos animais.27 De 

facto, não hesitamos em empregar termos relativos a estados psicológicos humanos 

quando queremos caracterizar indivíduos de outras espécies; quando, por exemplo, 

dizemos que eles estão irritados, curiosos, ansiosos, tristes, etc.. Se bem que o apelo 

aos nossos hábitos linguísticos não prove nada sobre a questão da consciência animal, 

o ónus da prova impõe-se contudo (tal como foi defendido a respeito do senso comum) 

a qualquer teoria que queira alterar o uso corrente da linguagem – desta feita por 

considerar antropomórfico o recurso a atributos psicológicos humanos na caracterização 

de animais.  

Assevera Regan, uma tal teoria tem necessariamente a seu cargo a 

responsabilidade de propor um novo modelo linguístico mais claro e eficaz do que o 

modelo já existente. A fim de elucidar as dificuldades inerentes à construção de uma 

nova terminologia para os animais, Regan invoca as conclusões a que chegou o 

psicólogo D. O. Hebb no decorrer de uma experiência que este conduziu sobre 

comportamento animal.  

Todas as tentativas da equipa de Hebb em evitar o uso de termos 

pretensamente antropomórficos acabaram por comprometer o valor das observações; 

estas remetiam apenas a um somatório de acções isoladas desprovidas de sentido. 

Quando, por fim, a equipa decidiu empregar terminologia «antropomórfica», as 

observações ganharam inteligibilidade. Deste modo, Regan depreende ser desvantajoso 

                                                 
27 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 25, 26.  
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alterar o uso da linguagem no que toca à nossa caracterização dos animais. Eis, pois, o 

segundo argumento do Argumento Cumulativo: (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. 

O terceiro argumento, por seu turno, prende-se novamente com a impotência 

dos argumentos esgrimidos por Descartes para eleger a espécie humana como a única 

espécie provida de consciência. A sua concepção dos animais, verifica Regan, não pode 

contar com o apoio das disciplinas científicas que estudam os organismos vivos – como 

a biologia, a fisiologia ou a anatomia – pois nenhuma dessas áreas vincula a faculdade 

da consciência a características físicas unicamente humanas.28 Sendo assim, a busca 

de fundamento para uma tal concepção terá de se limitar a zonas de investigação 

afastadas do mundo físico. Descartes, como vimos, opta por fundar a clivagem entre 

nós, humanos, e os restantes animais em reflexões metafísicas e religiosas (sobre o 

carácter imaterial da mente e a imortalidade da alma). Porém, essas mesmas reflexões, 

no entender de Regan, geram a confusão em que a filosofia cartesiana se embrenhou. 

Definir a consciência humana como substância imaterial transforma à partida as 

ocorrências mais básicas da nossa vida em mistérios obscuros (dado que a interacção 

mente-corpo, como se referiu, não pode ser explicada pelo dualismo cartesiano); ao 

passo que igualar a faculdade da consciência à alma imortal revela uma crassa 

incompreensão do que é, afinal, a consciência (explica Regan, negar que existem almas 

imortais, por exemplo, não é o mesmo que negar a existência de seres conscientes; 

simplesmente, tratam-se de coisas diferentes).29 Assim, de maneira a desfazer estes 

equívocos filosóficos, o terceiro argumento expressa que: (3) A atribuição de 

consciência a certos animais não implica quaisquer considerações metafísicas ou 

religiosas sobre o carácter imaterial da mente ou a imortalidade da alma, pelo que não 

depende delas. 

Concordo com Regan quanto a esta separação entre o que é e o que não é 

pertinente para a investigação da consciência. Se olharmos bem, julgo que podemos 

                                                 
28 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 26, 27.  
29 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 10. 
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encontrar as seguintes orientações epistemológicas nas entrelinhas deste seu terceiro 

argumento. A haver um trajecto empírico distante de eventuais deambulações 

metafísicas ou religiosas, qualquer teoria sobre a natureza dos animais tem a obrigação 

de percorrê-lo; isto porque o nosso conhecimento da realidade deve apoiar-se na 

formulação de hipóteses experimentais capazes de explicar os factos dessa mesma 

realidade, e não na exegese de textos metafísicos ou religiosos, especialmente quando 

a letra desses textos contradiz os factos. Tais orientações apontam portanto na direcção 

certa – para compreendermos a realidade não podemos ignorar o que conhecemos da 

própria realidade.30 

O quarto argumento diz respeito ao comportamento animal. Reconhece Regan, 

se todos os animais agissem de forma errática e imprudente, teríamos trabalho 

acrescido na refutação da tese do automatismo animal. Contudo, os animais não se 

comportam assim. Muitos animais parecem agir conscientemente na sua complexa 

relação com o meio. O ónus da prova está, portanto, nas mãos de quem defende o 

contrário. Ainda assim, Regan admite que, apesar de todas as evidências do 

comportamento animal, é sempre possível interpretá-lo como Descartes o interpretou, 

enquanto mera actividade não-consciente e involuntária. Essa interpretação é 

logicamente possível porque a explicação mecanicista não nega aos animais a 

capacidade de realizarem os feitos mais extraordinários – nega somente que a 

realização desses feitos resulta das volições da consciência.31  

Deste modo, no entender de Regan, o ardil da argumentação cartesiana é o de 

não poder ser refutada com base em evidências comportamentais. No entanto, tais 

evidências, ainda que não consigam invalidar a tese do automatismo animal, não 

deixam por isso de erguer uma forte muralha defensiva em redor da tese de que certos 

animais são conscientes. Pelo-tanto, o quarto argumento do Argumento Cumulativo 

                                                 
30 Aliás, Regan é o primeiro a reconhecer que o apelo ao senso comum e ao uso corrente da 
linguagem, ainda que sirva para colocar a proverbial «batata quente» nas mãos dos cépticos da 
consciência animal, não serve contudo para demonstrar que existem animais conscientes. Ele 
salienta que uma tal demonstração deve resultar da aplicação de uma teoria científica a qual seja 
capaz de «explicar a natureza dos animais». Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 20, 
21, 29, 30. 
31 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 6. 



 29 

realça que: (4) Também o comportamento animal subscreve a ideia de que certos 

animais têm consciência. O ónus da prova está, pois, com quem alega o contrário. 

 

5 – O Recurso à Teoria da Evolução  

5.1 – O Último dos Cinco Argumentos de Regan 

 

Por conseguinte, para refutar a concepção cartesiana dos animais, Regan 

recorre, não aos factos do comportamento animal, mas antes à forma mais correcta de 

os explicar. A teoria da evolução, cujos princípios fundamentais são aceites pela actual 

comunidade científica em geral, oferece aquela que é, segundo o nosso autor, a melhor 

explicação até à data.  

Uma das lições elementares da teoria da evolução ensina que os animais 

filogeneticamente mais próximos de nós exibem comportamentos complexos porque 

possuem capacidades mentais que diferem das nossas em «grau» mas não em 

«género». Tal visão unificadora deve-se à constatação de que temos em comum com 

esses animais antepassados evolutivos relativamente recentes, às muitas semelhanças 

existentes entre a nossa e a sua constituição anatómico-fisiológica, e ao valor adaptativo 

da consciência.32 

Todos estes aspectos corroboram o Argumento Cumulativo de Regan para 

justificar a atribuição de consciência a outras espécies. Todavia, ele confere uma 

importância excessiva ao valor adaptativo dessa faculdade, quando afirma que 

 
se a consciência não tivesse valor para a sobrevivência – se, por outras palavras, 

não desse nenhuma ou pouca assistência na luta das espécies para se adaptarem e 

sobreviverem num ambiente sempre em mudança – então os seres conscientes não 

teriam evoluído e sobrevivido em primeiro lugar.33 

                                                 
32 É o próprio Charles Darwin quem o garante: «[T]here is no fundamental difference between 
man and the higher mammals in their mental faculties.» C. Darwin, The Descent of Man, and 
Selection in Relation to Sex (1871), London, Penguin Books, 2004, p. 86. É de referir que os 
princípios da teoria de Darwin têm resistido aos sucessivos ataques dos críticos, e actualmente 
espraiam o seu alcance explicativo em domínios tão diversos como a genética molecular, a 
embriologia, a paleontologia, ou o estudo do comportamento. 
33 «If consciousness had no survival value – if, in other words, it was of no or little assistance in 
the struggle of species to adapt to and survive in an ever changing environment – then conscious 
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 Em rigor, esta afirmação carece de fundamento científico – acontece que nem 

todas as características desenvolvidas no curso da evolução contribuem para a 

sobrevivência dos organismos. O filósofo David DeGrazia explica porquê: «Como os 

genes, as características são herdadas aos molhos, e algumas viajam às expensas de 

outras que conferem vantagens.»34 Consequentemente, temos de admitir que os seres 

conscientes poderiam ter evoluído mesmo se a consciência não assegurasse qualquer 

vantagem adaptativa. Contudo, esta imprecisão de Regan não compromete a sua 

defesa do valor adaptativo da consciência. 

Para registar essa faculdade como uma arma de alto calibre na «luta pela 

sobrevivência», Regan apela à autoridade de Donald Griffin, um dos fundadores da 

etologia cognitiva. Numa frase citada por Regan, Griffin explica:  

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

tanto melhor poderá ajustar o seu comportamento para concretizar quaisquer 

objectivos que sejam importantes para a sua vida, incluindo aqueles que contribuem 

para a sua adaptação evolutiva.35 

  

Esta explicação aplica-se tanto aos animais humanos quanto aos não-humanos. 

Previne Griffin, e Regan faz a mesma chamada de atenção, é imparcimonioso 

reconhecermos que a consciência desempenha um papel central no acautelar da 

sobrevivência da nossa espécie e simultaneamente considerarmos que nenhum 

membro de outra espécie possui essa faculdade. No entender de ambos os autores, é 

mais prudente – porquanto são assumidos menos elementos – aceitar que o 

comportamento aparentemente consciente dos humanos e dos animais não-humanos é 

realmente consciente pelo mesmo leque de razões (atinentes à vantagem adaptativa 

                                                                                                                                                  

beings would not have evolved and survived in the first place.» T. Regan, The Case for Animal 
Rights, p. 19. 
34 «Not every trait that survives natural selection increases reproductive fitness. Like genes, traits 
are inherited in bundles, and some are free-riders on others that confer advantages.» D. 
DeGrazia, Taking animals seriously. Mental life and moral status, New York, Cambridge 
University Press, 1996, p. 82.  
35 The better an animal understands its physical, biological, and social environment, the better it 
can adjust its behavior to accomplish whatever goals may be important in its life, including those 
that contribute to its evolutionary fitness.» D. Griffin, The Question of Animal Awareness: 
Evolutionary Continuity of Mental Experience, New York, The Rockefeller University Press, 1976, 
p. 85. 
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conferida pela consciência) do que assumir que, por esse leque de razões, só o 

comportamento humano pode ser consciente e que todo o comportamento não-humano 

aparentemente consciente afinal não é consciente por um qualquer outro leque de 

razões (seja ele qual for). 

Surge deste modo o quinto e último argumento do Argumento Cumulativo: (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.  

 

5.2 – A Vantagem Adaptativa do Comportamento Consciente 

 

Para melhor apurarmos o quão importante é a faculdade da consciência para a 

adaptação e sobrevivência dos organismos, julgo que será útil considerarmos uma 

hipótese proposta pelo filósofo John Searle. Este autor não comete a imprecisão de 

Regan e rejeita desde logo «a assumpção implícita de que todas as características 

biológicas herdadas têm de dar alguma vantagem evolutiva ao organismo».36 Assim, a 

sua hipótese sobre o valor adaptativo da consciência é sustentada por outras 

evidências, as quais se afiguram, a meu ver, pertinentes.  

Searle sugere que «uma das vantagens evolutivas depositada em nós pela 

consciência é a muito maior flexibilidade, sensibilidade e criatividade que derivamos de 

ser conscientes.»37 As evidências que suportam esta hipótese referem-se à nossa 

própria espécie e aos sintomas de um caso particular de doença neurológica. Searle 

verifica que certas crises epilépticas (de um tipo denominado «de pequeno mal») podem 

levar a uma perda momentânea de consciência, sem que todavia os doentes cessem de 

exibir comportamentos aparentemente orientados – se eles estiverem ao volante, por 

exemplo, podem continuar a conduzir mesmo inconscientes. Contudo, durante essas 

                                                 
36 «In answering the question as to the evolutionary role of consciousness, I want to reject the 
implicit assumption that every biologically inherited trait must give some evolutionary advantage to 
the organism.» J. Searle, The Rediscovery of the Mind, London, The MIT Press, 1994, p. 106. 
37 «The hypothesis I am suggesting then is that one of the evolutionary advantages conferred on 
us by consciousness is the much greater flexibility, sensitivity, and creativity we derive from being 
conscious.» J. Searle, The Rediscovery of the Mind, p. 109. 
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crises epilépticas o desempenho comportamental, por mais orientado que possa 

parecer, carece sempre da flexibilidade e criatividade normais. Tanto assim que os 

condutores inconscientes nem sequer se apercebem dos semáforos vermelhos e não 

páram.38  

Nesta acepção (muito similar à de Griffin), a consciência, para além de 

possibilitar um conhecimento mais minucioso e discriminativo acerca do ambiente 

exterior e dos estados internos do organismo, também tem o poder de orientar o 

comportamento dos indivíduos; estes conseguem organizar melhor as suas relações 

com o meio exterior porquanto são capazes de construir «representações conscientes» 

das suas experiências de acção. Deste modo, porque percebem conscientemente o que 

estão a fazer, o que se passa dentro de si e à sua volta, os seres conscientes 

conseguem inventar novas maneiras de agir que os seres não-conscientes nunca 

poderiam inventar. 

Assim, segundo Searle, sermos conscientes dá-nos a vantagem de 

conseguirmos modificar o comportamento, como ele diz, «pré-programado na estrutura 

do cérebro» através da habituação, para melhor adequá-lo às circunstâncias.39 Nesta 

medida, porquanto contribui para a melhoria substancial das hipóteses de sobrevivência 

e sucesso reprodutivo dos indivíduos, existem pois bons motivos para que a faculdade 

da consciência também tenha evoluído em muitas outras espécies para além da nossa. 

Curiosamente, também Descartes concordaria com esta tese de Searle. 

Descartes assevera que a maquinaria orgânica dos corpos, pela disposição dos seus 

componentes, só consegue desempenhar as tarefas para as quais foi concebida, tal 

como sucede com qualquer máquina. Por isso, a actividade não-consciente dos corpos 

restringe-se a um número limitado de acções. Deste modo, a segunda solução que 

Descartes oferece para o problema epistemológico das outras mentes parte da premissa 

segundo a qual é «impossível que venha a haver variedade suficiente em qualquer 

                                                 
38 Cf. J. Searle, The Rediscovery of the Mind, pp. 107, 108. 
39 «Complex behavior can be preprogrammed in the structure of the brain, at least as far as we 
know anything about how the brain works in such cases.» J. Searle, The Rediscovery of the Mind, 
p. 108. 
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máquina para permitir que esta aja em todos os eventos da vida da mesma maneira que 

a nossa razão nos leva a agir.»40 

Ou seja, Descartes entende que a intervenção volitiva da consciência é 

indispensável para conferir flexibilidade e criatividade ao comportamento. Assim, ele 

assegura-nos que podemos saber com absoluta certeza que os outros humanos não 

são autómatos mas sim seres conscientes através da observação do seu 

comportamento adaptável a «todas as contigências».41 

Em relação a isto, não posso deixar de reparar que Regan comete um erro 

quando afirma que «é escusado tentar desafiar a visão de Descartes dos animais 

através da narração de qualquer facto sobre o modo como os animais se comportam».42 

Pois, a fazer valer esta segunda solução de Descartes para o problema epistemológico 

das outras mentes (a qual Regan nunca menciona), bastaria provar que muitos animais 

se comportam de modo flexível e criativo para que Descartes tivesse de reconhecer que 

tais animais são conscientes. 

Da minha parte, considero que, se combinarmos a hipótese de Searle com esta 

solução de Descartes para o problema das outras mentes, a questão da criatividade e 

flexibilidade do comportamento adquire relevância para a discussão da consciência 

animal. Pelo que Regan teria feito bem se tivesse seguido as orientações de Griffin até 

ao fim – Griffin soube reconhecer a devida relevância da criatividade e flexibilidade do 

comportamento animal ao defender que a adaptabilidade face a novos desafios constitui 

um tipo de evidência de pensamento consciente.43 Concordo com Griffin, mas creio que 

                                                 
40 «[D]’où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez de divers en une machine pour 
la faire agir en toutes les occurrences de la vie, de même façon que notre raison nous fait agir.» 
R. Descartes, Discours de la Méthode, p. 165. 
41 Cf. R. Descartes, Discours de la Méthode, p. 165. 
42 «[I]t is pointless to attempt to challenge Descartes’s view of animals by reciting any fact about 
how animals behave». T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 6. O erro de Regan é em parte 
compreensível, pois, à margem desta solução de Descartes para o problema das outras mentes, 
continua a ser viável para um mecanicista argumentar que mesmo o comportamento mais 
complexo dos animais procede tão-só de reacções não-conscientes e involuntárias a estímulos. 
É essa a magia da interpretação mecanicista: ela consegue ir até onde a quisermos levar. Tanto 
consegue que o mecanicista Julien Offay de La Mettrie chegou mesmo a mecanizar todo o 
comportamento humano. Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 9, 10; S. Savage- 
-Rumbaugh, S. Shanker e T. Taylor, Apes, Language, and the Human Mind, pp. 81, 83. 
43 Essa posição é claramente formulada por Griffin na abertura da sua obra Animal Minds: 
«Because so many cognitive processes are now believed to occur in animal brains, it is more and 
more difficult to cling to the conviction that none of this cognition is ever accompanied by 
conscious thoughts. The aim of this book is to reopen the basic question of what life is like, 
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o comportamento dos animais só é relevante em certas condições, as quais serão 

apreciadas mais à frente, no próximo capítulo (na secção 2.6). 

 

5.3 – O Gradualismo na Evolução Biológica da Consciência 

 

Para já, gostaria de avaliar a pertinência de um outro argumento avançado por 

Regan para refutar a assumpção de que a nossa espécie é a única beneficiária do valor 

adaptativo da consciência. Na obra The Animal Rights Debate, Regan refere que o 

processo de transformação das espécies, segundo a teoria de Darwin, não avança «aos 

saltos», mas resulta antes da soma de pequenos passos graduais. Por outras palavras, 

os elos de transição entre espécies não podem comportar diferenças qualitativas muito 

acentuadas.  

Neste contexto, de acordo com Regan, devemos reconhecer que «aquilo que é 

mentalmente mais complexo evolui a partir daquilo que é mentalmente menos 

complexo».44 Tudo indica pois que uma boa porção da complexidade da consciência 

humana foi herdada dos nossos antepassados, pelo que seguramente também essa 

faculdade é partilhada, se bem que em graus menos complexos de sofisticação, pelos 

nossos parentes evolutivos mais próximos. 

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 

                                                                                                                                                  

subjectively, to nonhuman animals, and to outline how we can begin to answer this challenging 
question by analyzing the versatility of animal behavior». D. Griffin, Animal Minds, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1992, p. 3. 
44 «Evolutionary theory teaches that what is more mentally complex evolves from what is less 
mentally complex, not that what is more mentally complex, the human mind in particular, springs 
full-blown from what lacks mind altogether.» T. Regan e Carl Cohen, The Animal Rights Debate, 
p. 161. Como é sabido, Darwin acolheu no seio da sua teoria o princípio de que Natura non facit 
saltum, «a natureza não dá saltos», uma expressão latina usualmente atribuída ao naturalista 
Lineu. 
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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».  

Ora, admitir que uma faculdade tão sofisticada quanto é a consciência humana 

apareceu e evoluiu 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 por isso 

errada. Mas a teoria da evolução, tanto quanto sabemos, não está errada. Até agora, 

todos os dados experimentais vieram comprovar que a selecção natural opera para 

favorecer aqueles organismos que melhor se adaptam ao seu ambiente; e daquilo que 

sabemos, o processo de adaptação faz-se através da soma cumulativa de estádios 

intermédios aleatórios não muito diferentes uns dos outros, mediante a improvisação a 

partir de elementos já disponíveis.45 

É verdade que o biólogo e paleontólogo Stephen Jay Gould procura refutar a 

tese darwiniana de que a natureza não dá saltos. Porém, trata-se aí de um outro tipo de 

salto. Gould considera que é normal a evolução das espécies ocorrer através de 

transformações súbitas e bastante espaçadas umas das outras no tempo – neste 

sentido, podem dar-se saltos que, de longe a longe, aceleram o processo de adaptação 

dos indivíduos concebido por Darwin como tendo uma velocidade sempre constante.46 

Mas em momento algum Gould aceita que possam ser dados saltos qualitativos de uma 

espécie antepassada para uma nova espécie ou entre espécies filogeneticamente 

próximas. Na escala qualitativa, a transformação das espécies continua a ser vista tal 

como a viu Darwin, como um processo gradual e ordeiro. 

                                                 
45 Sendo disso prova, por exemplo, o labelo da orquídea (que não é mais do que o alongamento 
e alargamento de uma pétala convencional) para atrair insectos polinizadores, ou o polegar do 
panda (uma ampliação de um osso do pulso) para manipular os ramos de bambu. O primeiro 
exemplo é dado por Darwin e o segundo por Stephen Jay Gould, um dos autores que, 
recentemente, mais colaborou na actualização da teoria de Darwin e talvez aquele que mais 
contribuiu para a sua divulgação junto do grande público. Cf. S. J. Gould, The Panda’s Thumb. 
More Reflections in Natural History, Suffolk, Pelican Books, 1983, capítulo 1. 
46 Teoriza Gould, esses saltos evolutivos súbitos foram dados por pequenos grupos 
populacionais, onde as pressões selectivas seriam mais intensas e as transformações 
filogenéticas espalhar-se-iam rapidamente. Cf. S. J. Gould, The Panda’s Thumb, pp. 149-154. 
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Pelo exposto, Regan colhe o apoio da ciência quando defende que as nossas 

capacidades mentais – porquanto se situam num estádio de desenvolvimento 

extremamente avançado – terão evoluído a partir de uma já longa sequência cumulativa 

de estádios evolutivos menos complexos. Ou seja, terão evoluído a partir das 

capacidades mentais menos complexas legadas por antepassados muito anteriores ao 

processo de hominização. Dado que várias espécies não-humanas actuais também 

descendem desses mesmos antepassados, segue-se portanto que essas capacidades 

mentais menos complexas terão levado diferentes rumos evolutivos e não serão 

exclusivamente humanas. 

 

6 – Afinal Quais São os Animais que Possuem Consciência?  

 

Está bem de ver, a teoria da evolução fornece uma explicação para o 

comportamento dos animais, a qual não assenta no senso comum, nem no uso corrente 

da linguagem, mas antes num conjunto de factos empíricos cujo significado é extraído 

por metodologias científicas independentes de quaisquer considerações metafísicas ou 

religiosas. Nessa medida, Regan dá a devida primazia à teoria da evolução, ao 

estabelecer o critério da proximidade filogenética como o critério prioritário para a 

atribuição de consciência. Com esse critério em mente, ele elabora o seguinte 

raciocínio. 

No que concerne aos membros da nossa espécie, sabemos que a relação entre 

a posse de consciência e a boa condição estrutural e funcional do sistema nervoso é 

evidente; verificamos, por exemplo, que danos infligidos no cérebro podem levar à perda 

total de consciência. Por conseguinte, dado que a nossa consciência se relaciona 

directamente com a nossa anatomia e fisiologia; os nossos parentes evolutivos mais 

próximos possuem anatomias e fisiologias semelhantes às nossas; e, como se referiu, a 

consciência confere vantagem adaptativa, é pelo-tanto razoável supor, respeitando os 

princípios da teoria da evolução, que todos esses animais, porquanto se mostram 

anatómica e fisiologicamente semelhantes a nós, são conscientes. 
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Nesta conformidade, Regan conclui que todos os mamíferos são conscientes.47 

É pois por analogia com o caso que melhor conhecemos de seres conscientes – o caso 

humano – que justificamos a atribuição de consciência aos mamíferos não-humanos. 

Mas há uma ressalva: Regan atribui consciência apenas aos mamíferos 

psicologicamente normais com mais de um ano de idade para excluir os casos de 

deficiência, deterioração ou imaturidade psicológicas.48 No entanto, esta ressalva não 

parece ser a mais adequada.  

Muitas espécies de mamíferos (por exemplo, muitas espécies de ratos 

insectívoros) têm uma duração média de vida de apenas 12 a 15 meses, bastando 

somente um mês para que as suas crias se tornem totalmente independentes. Penso 

pois que a melhor opção será ajustar o limite mínimo de idade para a atribuição de 

consciência em função do tempo que sabemos que os membros de cada espécie 

normalmente levam a manifestar comportamentos aparentemente conscientes pela sua 

complexidade. 

Assim, para excluir casos de imaturidade psicológica nas considerações 

subsequentes sobre a sofisticação mental dos animais que pertencem às classes que 

serão aqui abordadas (mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e cefalópodes), referir- 

-me-ei apenas aos indivíduos que se comportam de forma aparentemente consciente (o 

que por si só não é todavia evidência suficiente de posse de consciência, como iremos 

ver). Com o intuito de excluir casos de deficiência e deterioração psicológicas, mantenho 

a mesma reserva de Regan, pelo que a minha investigação dirá respeito apenas 

àqueles indivíduos que são psicologicamente normais. 

Feito este esclarecimento, voltemos a Regan. Uma vez reunidos os cinco 

argumentos, ele estipula portanto que: Todos os mamíferos (psicologicamente normais 

com mais de um ano de idade) são conscientes atendendo (1) ao nosso senso comum 

(o qual tem resistido ileso a todas as tentativas de contestação) e também (2) ao uso 

                                                 
47 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 29. 
48 Regan é muito claro quanto aos animais visados no The Case: «Henceforth, when[…]animals 
are referred to, it is to be assumed that those to whom we refer are individuals well beyond the 
point where anyone could reasonably “draw the line” separating those who have the mental 
abilities in question from those who lack them. [U]nless indicated otherwise, the word animal will 
be used to refer to mentally normal mammals of a year or more.» T. Regan, The Case for Animal 
Rights, p. 78. 
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corrente da linguagem (o qual se mostra claro e eficaz ao contrário de usos 

alternativos). Além disso, (3) independentemente de quaisquer reflexões metafísicas ou 

religiosas (as quais possam ser fonte de confusão), tais animais (4) exibem um 

comportamento que parece ser consciente (pelo modo sofisticado como eles superam 

os desafios), comportamento esse que é, (5) mediante os princípios da teoria da 

evolução (princípios cientificamente validados), interpretado como consciente.  

Em relação aos animais que não são mamíferos, Regan evita entrar em grandes 

comentários no The Case – essa obra, embora contemple pontualmente o estatuto ético 

de outros animais, constitui acima de tudo um tratado sobre os direitos dos mamíferos. 

Bem entendido, Regan não assume no The Case que os animais que não são 

mamíferos não são conscientes – tão-somente que, se o forem, é mais difícil prová-lo, 

de forma que ele deixa essa tarefa para outros. Assim, durante anos os não-mamíferos 

foram arredados da sua investigação, até que em 1998, na comunicação «Putting 

People in Their Place», Regan alude às conclusões de David DeGrazia sobre as 

características psicológicas das aves.49 (Pela sua influência no pensamento de Regan – 

mas principalmente por mérito próprio – alguns elementos da teoria de DeGrazia acerca 

da mente animal serão tomados aqui em consideração.) 

 

7 – A Insuficiência da Analogia Anatómico-Fisiológica de Regan 

 

A meu ver, a crítica lançada por Regan contra o teste da linguagem de Descartes 

acarreta uma consequência interessante. Dado que somos conscientes antes de 

usarmos a linguagem, então, ao invés do que afirma Derbyshire, é improvável que a 

consciência resulte do funcionamento de circuitos cerebrais unicamente humanos, em 

especial daquelas «regiões do cérebro que se pensa serem responsáveis pela razão, 

linguagem e a organização do comportamento[…], as quais são seguramente 

necessárias para traduzir [e comunicar aos outros a nossa] experiência».50 Por exclusão 

                                                 
49 Conforme atrás indicado na nota 8 da Introdução. Cf. T. Regan, «Putting People in Their 
Place» em Defending Animal Rights, p. 102. 
50 Em defesa da sua caracterização neocartesiana dos animais, Derbyshire chama a atenção 
para o seguinte facto: «For example, reflex responses to skin damage and other noxious insult 
can occur despite the absence of any higher cortical brain centres (those regions of the brain 
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de partes, infere-se que a consciência deve depender antes daquelas regiões do nosso 

cérebro evolutivamente mais antigas que possamos porventura partilhar com outras 

espécies. 

Como acabámos de ver na secção anterior, é justamente esse o pressuposto da 

analogia anatómico-fisiológica que Regan estabelece entre humanos e mamíferos não- 

-humanos. Porém, essa sua analogia não consegue sustentar da melhor forma a 

conclusão de que existem animais dotados de consciência. Regan não aprofunda o teor 

da premissa segundo a qual a consciência humana depende do sistema nervoso 

humano ao ponto de especificar quais são os circuitos cerebrais relevantes para a posse 

dessa faculdade. Assim, ficamos sem saber exactamente o que procurar de semelhante 

entre o nosso cérebro e o de outros animais para validar a conclusão de que também 

eles, como nós, são conscientes.  

Esta é uma omissão que me parece injustificada, pois à época do The Case (no 

princípio da década de oitenta) já havia muita coisa a dizer sobre o funcionamento do 

nosso sistema nervoso.51 Pior ainda, Regan tem ainda menos justificação para não dizer 

nada sobre essa matéria em 2001, quando recuperou o mesmo argumento por analogia 

no Debate – é que nessa altura já era bem mais elevado o grau de certeza com que se 

podia distinguir os dispositivos do cérebro humano directamente implicados na produção 

de consciência. 

Embora só recentemente tenham vindo a lume os dados empíricos que lhe 

conferem a necessária especificidade, este género de argumento por analogia há muito 

que é esgrimido para refutar a tese cartesiana do automatismo animal. No século XVIII, 

já Voltaire escrevia com sarcasmo contra quem pensa como Descartes: «Tu descobres 

[num animal] todos os mesmos orgãos do sentimento que estão em ti. Responde-me 

mecanicista:[…]será que ele tem nervos para que não sinta nada?»52 

                                                                                                                                                  

thought to be responsible for reasoning, language and the organization of behaviour) that are 
surely necessary to translate experience.» S. Derbyshire, «Why Animals’ Rights Are Wrong», in 
Animal Experimentation: Good or Bad?, p. 47. 
51 Ver, por exemplo, Gary Varner, In Nature´s Interests? Interests, Animal Rights, and 
Environmental Ethics, New York/Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 38-41. Vários estudos 
aí citados sobre o cérebro humano precedem o The Case.   
52 «Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, 
machinist,[…]a-t-ill des nerfs pour être impassible?» Voltaire, in «Bêtes» (1764), Dictionnaire 
Philosophique, Paris, Flammarion, 1993.    
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Justamente porque não devemos «supor esta impertinente contradição na 

natureza»,53 este género de argumento afigura-se-me extremamente convincente e a 

sua adopção por parte de Regan representa aquele que é, a meu ver, o mais frutuoso 

dos seus contributos para o estudo da consciência animal. No entanto, para que venha 

a dar os melhores frutos, um tal argumento necessita de ser cultivado da melhor 

maneira. É isso que tentarei fazer em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 É essa a expressão usada por Voltaire no mesmo texto acima citado.  
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_______________________________________________________ 

Capítulo 2 – O Contributo da Neurobiologia 

Para a Localização da Consciência Animal 

_______________________________________________________ 

 

Este capítulo procura estabelecer os devidos analogismos entre a nossa 

constituição corporal e a de certos animais por forma a corrigir alguns exageros na 

atribuição de consciência a animais que não a possuem, e incluir na classe dos seres 

conscientes não só todos os mamíferos e aves (como Regan se contenta em fazer) mas 

também outros animais. Tanto que, se os meus argumentos estiverem correctos, este 

método deve surgir como o mais adequado para localizarmos a consciência animal. 

 

1 – A Importância e a Justificação 

     da Analogia Anatómico-Fisiológica 

1.1 – A Necessidade de Uma Solução 

        Para o Problema Epistemológico das Outras Mentes 

           

Estou em crer que nenhuma atribuição de consciência aos animais poderá 

revelar-se válida enquanto não provar que é capaz de transpor os obstáculos levantados 

pelo problema epistemológico das outras mentes. No The Case, Regan ignora 

deliberadamente esse problema epistemológico. Ele justifica passar-lhe ao lado porque 

o encara à luz da investigação moral, e tal investigação, defende, só faz sentido se partir 

do princípio de que todos os humanos adultos e psicologicamente normais são capazes 

de pensar enquanto agentes moralmente responsáveis. Deste modo, Regan assume 

que todos esses humanos são «seres conscientes paradigmáticos», e toma por 

garantida a relação entre a consciência e a anatomia e fisiologia humanas.1  

Não coloco em causa a verosimilhança inabalável dessa assumpção – a 

assumpção de que eu, o leitor e todos os humanos como nós somos seres pensantes. É 

claro, se não tivéssemos a plena convicção de que os outros humanos são capazes de 

                                                 
1 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 17, 18, 29. 
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pensar, não conseguiríamos sequer funcionar em sociedade, quanto mais investir na 

fundamentação de uma moral que prescreva as práticas da sociedade. Porém, quando 

buscamos a fundamentação lógica e científica dessa assumpção, o caso muda de 

figura. Deparamo-nos com uma dificuldade metodológica, como bem notou Descartes. 

Dado que todo o fenómeno mental é intrinsecamente subjectivo (porquanto 

ocorre apenas na experiência privada do sujeito), como é que poderemos vir a encontrar 

factos empíricos acessíveis (no sentido de serem observáveis de um ponto de vista 

inter-subjectivo) os quais provem que outros indivíduos – humanos ou não – possuem 

consciência? Ao apreciarmos a pertinência desta questão, percebemos pois que o 

atalho feito por Regan não leva a lado nenhum, pela simples razão de que os mesmos 

obstáculos metodológicos que são contornados no caso das mentes humanas 

continuam de pé quando entramos na problemática das mentes não-humanas.2 

Foi só mais tarde que Regan parece ter percebido que esse seu atalho não veio 

adiantar nada. No Debate, ele garante que «as bases para atribuirmos mentes aos 

animais são análogas àquelas que temos para atribuirmos mentes uns aos outros.»3 

Com esta garantia, Regan dá a entender que reconsiderou a sua posição e passou a 

defender que o problema epistemológico das outras mentes, humanas ou não-humanas, 

pode ser solucionado através do seu argumento por analogia, a meu ver, o único 

argumento avançado pelo autor que é capaz de solucionar esse problema. Mas para 

que possa solucioná-lo da melhor forma, um tal argumento necessita de ser 

devidamente sustentado. Para sustentá-lo, gostaria de munir-me de algumas 

considerações habilmente tecidas por Searle. 

 

 

 

 

                                                 
2 Da mesma maneira, outros eticistas animais como Varner e DeGrazia, sem darem explicação 
alguma, também assumem que os humanos são conscientes para que possam desenvolver os 
seus argumentos por analogia. Ver G. Varner, In Nature´s Interests?, p. 37; D. DeGrazia, Taking 
animals seriously, p. 79.    
3 «[T]he grounds for attributing minds to animal beings are analogous to those we have for 
attributing minds to one another.» T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 162. 
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1.2 – O Argumento Por Analogia de Searle 

 

Searle também elege o mesmo género de argumento por analogia como o mais 

apropriado para resolver o problema epistemológico das outras mentes humanas e não- 

-humanas.4 Contudo, o argumento por analogia de Searle dá indícios de ser mais forte 

do que o de Regan em alguns aspectos. Por um lado, a analogia anatómico-fisiológica 

que Searle estabelece refere-se àquilo que ele considera ser a base causal dos 

fenómenos da mente, e como tentarei mostrar nas próximas secções, a compreensão 

desse tipo de fenómenos em moldes causais revela-se fulcral para corroborar 

cientificamente o nosso conhecimento acerca das outras mentes. 

Por outro lado, Searle sugere que, para podermos conhecer por analogia as 

mentes dos outros, necessitamos partir do que sabemos acerca da base causal da 

nossa própria mente. Face ao problema em mãos, esta é uma condição metodológica 

que faz toda a diferença, pois qualquer argumento cujo ponto de partida não esteja 

circunscrito às experiências mentais do «eu» que experiencia (como é o caso do 

argumento por analogia de Regan o qual parte da assumpção de que todos os humanos 

adultos e normais são conscientes) pressupõe logo de início aquilo mesmo que procura 

provar: ou seja, que outros indivíduos possuem consciência. 

Por isso, Searle tem o cuidado de colocar o seu argumento por analogia na 

primeira pessoa. Assim, cada um de nós é instado a reflectir nos seguintes termos: visto 

que o funcionamento do meu sistema nervoso constitui a base causal que subjaz à 

produção da minha consciência, posso concluir que todos aqueles indivíduos os quais 

são anatómica e fisiologicamente idênticos ou similares a mim nos aspectos relevantes 

conseguem experienciar estados psicológicos conscientes que são idênticos ou 

similares aos meus.5  

Esta conclusão, de acordo com Searle, leva-nos entretanto a reconhecer que tais 

indivíduos se comportam de forma consciente, não apenas porquanto agem de maneira 

                                                 
4 Cf. J. Searle, The Rediscovery of the Mind, pp. 71-77. 
5 É verdade que Searle não faz nenhuma menção explícita à exigência metodológica de 
começarmos a nossa investigação acerca das outras mentes a partir da nossa própria 
experiência subjectiva. Mas também é verdade que ele formula o seu argumento por analogia na 
primeira pessoa. Portanto, esta é uma aclaração válida da sua posição, no meu entender.  
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apropriada à posse de consciência (ou seja, não apenas porquanto as suas acções, 

pela sua complexidade, são interpretáveis de modo análogo ao modo como 

interpretamos o nosso próprio comportamento consciente), mas também porque 

sabemos que a base causal (anatómico-fisiológica) do comportamento desses 

indivíduos é idêntica ou similar à base causal do nosso próprio comportamento 

consciente.6 

Searle assegura-nos que não há nada de «secundário» ou «imperfeito» neste 

método para descobrir e caracterizar os fenómenos mentais ocultos nas experiências 

subjectivas de outros, mesmo que só tenhamos acesso a evidências indirectas 

(anatómico-fisiológicas) da existência e qualidade desses fenómenos. Ele garante que 

este método é corroborado por um princípio que assume importância fundante na 

construção de qualquer teoria científica: o princípio segundo o qual «as mesmas causas 

produzem os mesmos efeitos» e «causas similares produzem efeitos similares».7  

Assim, é dentro dos parâmetros do conhecimento científico que cada um de nós 

conclui que todos os outros seres, humanos ou não, porquanto possuem uma base 

causal idêntica ou similar à base causal da nossa consciência, podem ter experiências 

psicológicas conscientes que são qualitativamente idênticas ou similares às nossas, e, 

tal como nós, podem agir sob a orientação dessas experiências. 

 

1.3 – A Objecção de Nagel ao Argumento de Searle  

 

A capacidade da ciência para acomodar esta conclusão ganha ainda mais relevo 

com uma resposta que Searle dá a uma objecção lançada pelo filósofo Thomas Nagel. 

A objecção de Nagel não incide directamente sobre a analogia proposta por Searle 

enquanto solução para o problema epistemológico das outras mentes – incide antes 

                                                 
6 Para expressar este argumento, Searle escreve acerca da possibilidade de atribuição de 
consciência a um cão: «It isn’t just because the dog behaves in a way that is appropriate to 
having conscious mental states, but also because I can see that the causal basis of the behavior 
in the dog’s physiology is relevantly like my own.» J. Searle, The Rediscovery of the Mind, p. 73.    
7 «It shouldn’t be thought, however, that there is something second rate or imperfect about the 
third-person empirical methods for discovering the first-person subjective empirical facts. The 
methods rest on a rough-and-ready principle that we use elsewhere in science and in daily life: 
same causes-same effects, and similar causes-similar effects.» J. Searle, The Rediscovery of the 
Mind, p. 75. 
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sobre o fundamento dessa analogia: a ideia de que a consciência é causada por 

processos neurofisiológicos.  

De acordo com Nagel, uma explicação causal só é válida se conseguir 

esclarecer como é que a causa produz necessariamente o efeito. Assim, na sua 

perspectiva, só podemos estabelecer uma relação de causa e efeito, por exemplo, entre 

o comportamento das moléculas de H2O e o estado líquido da água porque sabemos 

que a água tem de estar em forma líquida sempre que, em certas condições, as 

moléculas de H2O rolam umas sobre as outras. Segundo Nagel, não poderíamos 

estabelecer essa relação causal se a ciência não fosse presentemente capaz de 

explicar como é que um tal movimento molecular no plano microscópico faz emergir 

necessariamente a liquidez da água no plano macroscópico.  

Mas, faz notar Nagel, o mesmo elemento de necessidade causal ainda não foi 

descoberto na relação entre corpo e mente.8 Como vimos no capítulo anterior (vide 

secção 1.5), a neurociência ainda não explicou o processo através do qual a actividade 

electro-química do sistema nervoso consegue dar origem a fenómenos mentais. E para 

Nagel, sem a explicação científica desse processo, não temos meio de saber porque é 

que um determinado estado corporal (por exemplo, uma determinada série de eventos 

no sistema nervoso resultante da danificação significativa de tecidos por queimadura) 

tem de produzir um certo estado psicológico (neste caso, uma certa experiência de dor).  

Portanto, Nagel verifica que, até ao momento, ainda não possuimos o 

conhecimento suficiente para podermos provar que determinados eventos no corpo 

causam necessariamente certos efeitos na mente; pelo que, na sua opinião, persiste a 

possibilidade dos eventos corporais não causarem os efeitos na mente que julgamos 

que causam. 

                                                 
8 Nagel escreve: «Ordinary physics and chemistry explain macroscopic phenomena, so far as 
they can be explained, as the necessary consequences of the properties of the particles 
(sometimes essential properties) and their interactions.[…]It is of course obvious that what is 
going on in my brain causes my mental state, just as it is obvious that when I touch a hot pan it 
causes pain. There must be some kind of necessity here. What we cannot understand is how the 
heat, or the brain process, necessitates the sensation. So long as we remain at the level of a 
purely physical conception of what goes on in the brain, this will continue to appear impossible.» 
T. Nagel, Mortal Questions, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 186, 187. 
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É interessante notar que Nagel partilha da exigência epistemológica de 

Descartes segundo a qual só conhecemos com absoluta certeza aquilo que não pode 

«ser diferente daquilo que nós julgamos que é».9 Nagel entrincheira-se nessa exigência 

epistemológica e afirma: só quando tivermos razões que nos façam acreditar que um 

evento corporal não pode causar um efeito mental diferente daquele que nós julgamos 

ser o seu efeito necessário, só então é que seremos capazes de estabelecer uma 

relação causal entre corpo e mente.  

 

1.4 – Uma Explicação Causal da Relação Entre Corpo e Mente 

 

Creio que bastará, para o presente propósito, analisar aqui aquela que considero 

ser a melhor investida de Searle contra este entrincheiramento de Nagel. Assevera 

Searle:  

 
[D]evemos notar que na ciência nem todas as explicações possuem o tipo de 

necessidade que nós encontramos na relação entre o movimento molecular e a 

liquidez. Por exemplo, a lei do quadrado inverso é uma aclaração da gravidade, mas 

não mostra porque é que os corpos têm de ter atracção gravitacional.10 

 

Este exemplo de Searle é lapidar. Actualmente os físicos supõem que a força de 

atracção entre os corpos pode ser causada pelos movimentos de uma partícula 

subatómica, o gravitão, mas essa partícula ainda não foi descoberta. Tudo o que há são 

hipóteses para explicar o processo mediante o qual ocorre a atracção gravitacional, de 

maneira que ainda não sabemos porque é que os corpos necessitam de atrair e de 

serem atraídos por outros corpos. Não obstante, a inexplicabilidade da gravitação não 

                                                 
9 Nagel chega mesmo a recuperar a questão cartesiana dos autómatos: «[T]he subjective 
character of experience [it] is not captured by any of the familiar, recently devised reductive 
analyses of the mental, for all of them are logically compatible with its absence. It is not 
analyzable in terms of any explanatory system of functional states, or intentional states, since 
these could be ascribed to robots or automata that behaved like people though they experienced 
nothing.» T. Nagel, Mortal Questions, pp. 166, 167.  
10 «[W]e should note that not all explanations in science have the kind of necessity that we found 
in the relation between molecule movement and liquidity. For example the inverse square law is 
an account of gravity, but it does not show why bodies have to have gravitational attraction.» J. 
Searle, The Rediscovery of the Mind, p. 101. 
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compromete a validade científica da lei do quadrado inverso; o nosso desconhecimento 

do motivo pelo qual os corpos têm de ter atracção gravitacional não nos impede de 

saber que a sua força de atracção é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância que os separa.  

Eis o ponto que pretendo explorar. Devemos notar que esta explicação da 

atracção gravitacional resultou de experiências controladas as quais vieram provar que 

a manipulação da distância entre os corpos modifica a intensidade da força de atracção 

entre eles. A minha interpretação é a de que foi possível estabelecer um nexo causal ao 

observar que a persistência ou uma certa alteração da distância entre os corpos causa 

sempre a persistência ou uma certa alteração da sua atracção gravitacional.  

Para estabelecer esse nexo causal, bastou compreender que as consequências 

da manipulação da distância entre os corpos sobre a sua força de atracção são 

consequências previsíveis e regulares em função de um conjunto sistemático de 

expectativas condicionais. É devido a esse conjunto de expectativas que hoje sabemos, 

por exemplo, que se encurtarmos para metade a distância entre dois corpos podemos 

esperar que a sua força de atracção aumente quatro vezes, ao passo que se 

triplicarmos a distância entre eles podemos esperar que a sua força de atracção seja 

reduzida a um nono, e por aí fora. Nagel simplesmente falhou em perceber que este 

género de explicação causal também pertence ao padrão explicativo característico das 

ciências naturais. 

Pois bem, não vejo porque é que não podemos adoptar o mesmo género de 

explicação causal no estudo da relação entre corpo e mente. Em virtude dos factos hoje 

disponíveis, a neurociência é actualmente capaz de relacionar algumas lesões em locais 

específicos do cérebro com certas perturbações mentais através do estabelecimento 

«de dissociações duplas, nas quais as lesões no local A provocam a perturbação X mas 

não a perturbação Y, enquanto lesões no local B provocam a perturbação Y mas não a 

X.»11 O mesmo tipo de abordagem também permite relacionar a actividade eléctrica 

                                                 
11 Optei por citar uma passagem do neurologista António Damásio, cuja teoria assume uma 
importância fundamental em vários pontos desta dissertação. Eis a base do seu método de 
investigação: «Roughly, the approach depends on the following steps: finding systematic 
correlations between damage at given brain sites and disturbances of behaviour and cognition; 
validating the findings by establishing what are known as double dissociations, in which damage 
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registada em determinados componentes cerebrais com certos conteúdos e dinâmicas 

da mente. 

Esta abordagem das dissociações duplas possibilita assim a formação de um 

conjunto sistemático de expectativas condicionais muito semelhante ao conjunto de 

expectativas desenvolvido pelos físicos a respeito da gravitação. Deste modo, desde 

que as expectativas dos neurocientistas sejam satisfeitas de forma previsível e regular 

pelos resultados da sua investigação – de maneira a que os resultados obtidos 

comprovem as hipóteses de partida segundo as quais determinada lesão cerebral 

origina sempre e invariavelmente a perturbação mental esperada, ou certa actividade 

eléctrica do cérebro produz sempre e invariavelmente a ocorrência mental esperada –, 

segue-se pois que as conexões assim estabelecidas entre o funcionamento do sistema 

nervoso e a produção de consciência dão provas de serem tão válidas quanto é a 

explicação causal inerente à lei do quadrado inverso. 

Nesta medida, devemos reconhecer que é legítimo de um ponto de vista 

científico, tanto quanto é legítimo no caso da relação entre a distância dos corpos e a 

sua atracção gravitacional, afirmar que o início ou cessação, persistência ou alteração 

de uma determinada actividade do sistema nervoso causa o início ou cessação, 

persistência ou alteração de uma certa actividade psicológica consciente, desde que, 

insisto mais uma vez, as consequências da primeira ordem de fenómenos sobre a 

segunda ordem de fenómenos sejam consequências previsíveis e regulares. Pelo-tanto, 

assim como aceitamos a lei do quadrado inverso sem conhecermos o processo pelo 

qual ocorre a atracção gravitacional, também devemos aceitar esta explicação causal da 

consciência sem exigirmos a elucidação do processo pelo qual o sistema nervoso 

produz fenómenos mentais. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

at site A causes disturbance X but not disturbance Y, while damage at site B causes disturbance 
Y but not disturbance X». A. Damásio, Descartes´ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, 
New York, Avon Books, 1995, p. 53. 
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1.5 – A Resposta a Uma Derradeira Objecção 

 

Se estas considerações estão correctas, então a tese segundo a qual a 

consciência é causada pelo funcionamento do sistema nervoso recebe a sua 

confirmação científica, e o argumento por analogia de Searle sai assim fortalecido. No 

entanto, é possível antecipar a seguinte objecção. A analogia de Searle visa solucionar 

o problema epistemológico das outras mentes, e porque pretendo validar o fundamento 

da sua analogia – a ideia de que os processos neurofisiológicos causam a consciência – 

através do que a neurociência consegue explicar acerca da relação entre o cérebro e a 

mente de outros indivíduos, cometo o erro de assumir aquilo mesmo que procuro provar: 

assumo que outros indivíduos possuem mente para fundamentar o argumento de Searle 

cujo objectivo é provar que outros indivíduos possuem mente. Porém, esta objecção não 

colhe, pois, na minha perspectiva, os dados da neurociência só ganham relevância após 

o argumento por analogia de Searle ter cumprido o seu papel.  

Na verdade, não precisamos de estar a par dos últimos avanços científicos para 

verificarmos que a nossa consciência é causada pelas operações do nosso sistema 

nervoso. Certamente, todos nós já consumimos substâncias que sabemos que actuam 

no sistema nervoso e pudemos experienciar os seus efeitos na consciência. Refiro-me, 

por exemplo, à ingestão de alimentos como o café, o chocolate e o álcool, ou ao uso de 

fármacos tão comuns quanto os analgésicos e os sedativos. Portanto, cada um de nós 

sabe – de uma forma muito primária – que os seus estados psicológicos conscientes 

são de algum modo causados pelos processos neurofisiológicos que ocorrem no seu 

organismo.  

Assim, desde que raciocinemos por analogia como propõe Searle, porquanto 

devemos aceitar o princípio utilizado em ciência (também muito adoptado ao nível do 

senso comum) segundo o qual «as mesmas causas produzem os mesmos efeitos» e 

«causas similares produzem efeitos similares», podemos concluir que todos os 

indivíduos com sistemas nervosos idênticos ou similares ao nosso próprio sistema 

nervoso são dotados de formas de consciência qualitativamente idênticas ou similares à 

nossa consciência. Deste modo, também podemos concluir que o comportamento 
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desses indivíduos é consciente, não apenas porquanto aparenta sê-lo pela sua 

complexidade, mas também porque resulta de uma base causal (anatómico-fisiológica) 

idêntica ou similar à base causal do nosso próprio comportamento consciente. 

Por esta via, cada um de nós consegue chegar à conclusão lógica de que tais 

indivíduos são dotados de consciência e que o seu comportamento aparentemente 

consciente é na realidade consciente, sem que tenhamos de assumir no nosso percurso 

dedutivo outras experiências mentais para além daquelas estritamente circunscritas à 

«primeira pessoa». E só após termos chegado a essa conclusão, é que então passamos 

à sua confirmação científica através do estudo de uma amostra representativa dos 

indivíduos anatómica e fisiologicamente idênticos ou similares a nós os quais julgamos 

serem conscientes.  

Mais exactamente, só depois de percebermos que o comportamento 

aparentemente consciente desses indivíduos deve ser interpretado como sendo 

realmente consciente, é que podemos reconhecer os méritos da analogia desenvolvida 

por Searle. De que modo? Através da descoberta em tais indivíduos de conexões 

previsíveis e regulares – as quais devem ser por isso cientificamente estabelecidas 

como sendo relações de causa e efeito – entre o funcionamento de determinados 

componentes neurais e a exibição de comportamentos que devemos interpretar como 

sendo conscientes, ou seja, como manifestações observáveis da posse de consciência.  

Mediante a descoberta dessas conexões, fica assim provada a existência de um 

nexo causal entre o funcionamento de certos componentes do cérebro e a posse de 

consciência. Deste modo, a neurociência só entra em cena para corroborar 

empiricamente os resultados do argumento por analogia de Searle e nunca para validá- 

-lo de raiz.12 

 

                                                 
12 É certo que estes argumentos versam apenas sobre uma das duas faces da interacção mente- 
-corpo porquanto se referem tão-somente à produção de estados de consciência pela acção do 
corpo, deixando de parte o desencadear de modificações no corpo pela acção da consciência. 
No entanto, uma vez estabelecidos, esses mesmos argumentos também permitem inferir que 
determinados estados de consciência podem causar certas modificações corporais (sejam 
neurais, químicas, viscerais ou esquelético-musculares) pela previsibilidade e regularidade com 
que a primeira ordem de fenómenos dá origem à segunda ordem de fenómenos em nós mesmos 
e nos indivíduos anatómico-fisiologicamente idênticos ou similares a nós. 



 51 

2 – Uma Abordagem Neurobiológica da Consciência  

2.1 – A Teoria de António Damásio  

         e a Importância do Comportamento Animal 

 

Por tudo quanto foi dito, a teoria que António Damásio desenvolve através da 

abordagem das dissociações duplas prova-se, julgo, imensamente fecunda no estudo 

da consciência animal. A sua exposição dos alicerces biológicos da consciência, ainda 

que diga respeito à anatomia e fisiologia humanas, reconhece a nossa partilha de 

dispositivos neurais específicos com outros animais, facto que, no entender do 

neurologista, permite inferir similitudes várias entre as nossas capacidades psicofísicas 

e as capacidades psicofísicas desses indivíduos.13 Com base no seu trabalho, poder-se- 

-á traçar duas linhas de investigação, as quais complementam-se: uma neurobiológica e 

outra comportamental. 

A investigação neurobiológica será prioritária. Recorrendo ao modelo explicativo 

de Damásio sobre as fundações biológicas da consciência humana, e tendo o devido 

cuidado em respeitar os rigores da anatomia comparada, procurarei indicar quais são as 

espécies animais dotadas de formas de consciência similares à consciência humana. 

Depois passarei à análise de algumas evidências comportamentais, uma análise que 

tentarei enquadrar numa ordem de causalidade biológica já suficientemente verificada. 

Dou prioridade à investigação neurobiológica sobre a investigação comportamental 

porque penso – por motivos diferentes dos que Regan apresenta – que a observação do 

comportamento, por si só, pode não bastar para provar que alguns animais possuem 

consciência. 

Defendi atrás que a flexibilidade e criatividade comportamentais são indicadoras 

da posse de estados psicológicos conscientes. Contudo, acredito que certos animais 

desprovidos de consciência (veremos quais mais à frente) mostram-se capazes de exibir 

                                                 
13 Firmada no método das dissociações duplas, a teoria de Damásio faz o cruzamento de dados 
provenientes, ora da investigação desenvolvida em primeira mão relativa a vários doentes 
neurológicos e a seres humanos normais, ora de recentes experiências realizadas por outros 
investigadores, ora de casos clínicos descritos nos registos históricos da neuromedicina, ora de 
estudos efectuados com animais que sofreram a destruição selectiva de partes do cérebro. 
Voltaremos à teoria de Damásio na terceira parte, quando for abordado o tema do egoísmo 
humano. 
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comportamentos bastante sofisticados – tão sofisticados que podem levar-nos a 

acreditar erradamente que são comportamentos flexíveis e criativos. Sob pena de 

cometermos o erro de atribuir consciência a animais que não a possuem, devemos pois 

ser cautelosos e admitir que, por vezes, nem mesmo um repertório comportamental 

prodigioso é evidência suficiente da existência de estados psicológicos conscientes. 

Além disso, também considero que, para atribuirmos consciência aos animais, 

pode não ser suficiente explicar o seu comportamento apenas a partir da teoria da 

evolução. Como vimos, esta teoria ensina que a consciência evoluíu porquanto 

possibilitou um melhor ajustamento das respostas comportamentais dos organismos aos 

desafios da selecção natural. Mas se formos somente ou sobretudo guiados por essa 

explicação, somos tentados a usá-la (como aliás usa Griffin14) para interpretar como 

consciente todo o comportamento não-humano que aparenta ser consciente pela sua 

extraordinária complexidade na superação dos desafios. Mantém-se assim o risco de 

atribuirmos consciência a animais que não são conscientes embora pareçam sê-lo pelo 

modo como se comportam.  

Com isto, estou a sugerir que os animais que carecem de uma constituição 

corporal suficientemente similar à nossa nos aspectos anatómico-fisiológicos relevantes 

não podem ser conscientes, mesmo que sejam capazes de agir de forma 

aparentemente flexível e criativa. No entanto, se o comportamento exibido por animais 

suficientemente similares a nós aparentar ser flexível e criativo, então já temos boas 

razões para interpretá-lo como sendo realmente flexível e criativo, e, 

consequentemente, como a manifestação de estados psicológicos conscientes. 

Devemos optar por esta interpretação em função da analogia proposta por Searle; ou 

seja, porque sabemos que a base causal (anatómico-fisiológica) do comportamento 

desses indivíduos é suficientemente similar à base causal do nosso próprio 

comportamento consciente.  

A propósito, Damásio defende que a consciência, humana ou animal, na sua 

«polifonia» causal com o cérebro e com o resto do corpo, se encontra directamente 

                                                 
14 Concretizo esta observação sobre Griffin na secção 3.1 deste capítulo. 
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associada ao comportamento15 – tanto assim, que em relação ao estudo da consciência 

animal, ele deixa entrever a importância da observação comportamental, especialmente 

no que refere à medição de capacidades cognitivas.16 A intersecção destas duas linhas 

de investigação – a neurobiológica e a comportamental – demarca, portanto, um critério 

que julgo ser cientificamente legítimo para o reconhecimento das aptidões psicológicas 

de variadíssimas espécies.  

 

2.2 – O Sentimento Como Requisito Neurobiológico da Consciência 

 

O contributo de Damásio para o estudo de animais mais simples, os quais 

considera incapazes de produzir qualquer actividade mental, revela-se concomitante 

com a teoria da filósofa Susanne Langer. Juntos, os dois autores ajudam a fundamentar 

a seguinte proposição empírica: Determinados animais não-humanos muito 

provavelmente não satisfazem os requisitos mínimos para a produção de consciência. 

Esta é uma questão de vital importância pois permite prevenir graves exageros na 

atribuição dessa faculdade consentidos pela observação do comportamento animal e 

pela sua interpretação em termos evolutivos. Esta e a próxima secções visam 

estabelecer um requisito neurobiológico da consciência em conformidade com as 

perspectivas de Langer e (sobretudo) de Damásio. Depois (nas secções 3.1 e 3.2) 

procurarei, com a ajuda de ambos os autores, identificar alguns dos animais que muito 

provavelmente não satisfazem esse requisito. 

Podemos encontrar semelhanças várias nas considerações que Langer e 

Damásio tecem sobre dois tipos distintos de processos fisiológicos: os processos 

automáticos que permitem o suporte homeostático da vida, orquestram os reflexos do 

organismo, e podem coordenar-se em padrões de resposta elaborada; e os processos 

neurais que, sedimentados naqueles processos, possibilitam o advento da consciência 

na aventura da complexificação filogenética. Para ambos os autores, é bastante 

provável que o primeiro tipo de processos consiga atingir elevados graus de sofisticação 

                                                 
15 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens. Body, Emotion and the Making of 
Consciousness, London, Vintage, 2000, pp. 86-94. 
16 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 201, 202. 
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e originar comportamentos que podem ir da mais simples locomoção a actos 

elaborados, até mesmo cooperativos, de progenitura ou obtenção de alimento – tudo 

sem que o organismo necessite de sentir coisa alguma. 

Langer e Damásio recrutam o mesmo termo sentimento (feeling) para denominar 

qualquer fenómeno mental que assista à avaliação do estado do organismo, seja na sua 

condição interna, seja na sua relação com o exterior. Ambos concordam quanto à 

natureza do gatilho que dispara o sentimento. O sentimento emerge quando a 

acumulação dos dados recebidos pelo sistema nervoso sobre o estado do organismo 

atinge uma certa frequência crítica – daí que não sintamos a maior parte dos processos 

metabólicos, digestivos e endócrinos; assim é, explica Langer, porque a actividade 

neural não chega a atingir o nível de tensão necessário a partir do qual se constrói esta 

ou aquela experiência psicológica específica.17 

Langer e Damásio também concordam quanto à impossibilidade dos organismos 

incapazes de atingir o limite do sentimento virem a desenvolver consciência. A 

capacidade de sentir é, pois, na opinião de ambos, um requisito necessário para se ser 

consciente. Penso ser justo reconhecer que, dos dois autores, é Damásio quem melhor 

sustenta a ideia de que o sentimento constitui parte integrante e indispensável da 

consciência.18 Para percebermos como ele defende essa ideia, atentemos na sua 

elucidação dos processos neurobiológicos da consciência humana.  

 

2.3 – O Sentimento de Si e a Consciência Nuclear 

 

Segundo Damásio, a riqueza da consciência humana resulta da sinergia entre 

duas formas distintas de consciência: a consciência nuclear (core consciousness), 

criadora da evidência psicológica que temos da nossa própria entidade face ao 

                                                 
17 A expressão «critical pitch» é empregue por Damásio no seu Looking for Spinoza. Joy, Sorrow, 
and the Feeling Brain (London, Random House, 2003, cf. p. 86) quando se refere a Langer e à 
profunda coincidência entre as suas teorias. Langer fala-nos desse nível crítico no primeiro 
volume do seu Mind: an Essay on Human Feeling (Vol. I, Baltimore, The John Hopkins University 
Press, 1974, cf. p. 22).  
18 Na década de setenta, Langer não poderia sustentar esta ideia com o mesmo rigor científico 
com que Damásio a consegue sustentar – aliás, Langer é a primeira a reconhecer o estado ainda 
embrionário de desenvolvimento da neurociência da altura. Cf. S. Langer, Mind: an Essay on 
Human Feeling, Vol. I, p. 23. 
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momento e situação presentes; e a consciência alargada (extended consciousness), a 

qual constrói a nossa identidade enquanto indivíduos agentes no tempo, dotados de 

passado memorizado e futuro antecipado. A primeira constitui uma função adaptativa 

mais simples e filogeneticamente mais antiga, e a segunda uma função mais complexa 

e mais recente que depende do apoio da primeira. Esta elucidação neurobiológica da 

consciência humana inscreve-se assim no esquema explicativo da teoria da evolução, 

em que cada nova resposta adaptativa parte do rearranjo de componentes já presentes 

em respostas mais simples.19  

O gradualismo na evolução das espécies sustenta a hipótese de vários animais 

neurobiologicamente mais simples possuirem apenas a mais simples destas duas 

formas de consciência.20 Assim, para descobrirmos que animais são dotados de 

consciência, as considerações aqui esboçadas referem-se unicamente à mais humilde 

consciência nuclear, de modo a podermos incluir na classe dos seres conscientes 

também aqueles animais que têm apenas consciência do seu presente, embora não a 

tenham, nem do seu passado, nem do seu futuro. Abordarei a consciência alargada só 

no terceiro capítulo, quando avaliarmos as capacidades psicofísicas mais sofisticadas 

dos sujeitos de uma vida.  

A consciência nuclear, assevera Damásio, procede de três actividades cerebrais 

as quais se sucedem ciclicamente umas às outras na seguinte ordem.  

(1) O estado actual do corpo é mapeado através daquilo que Damásio designa 

por proto-si (proto-self). O proto-si consiste num conjunto de padrões neurais formado 

pela actividade combinada de diferentes sistemas sensoriais exteroceptivos e 

interoceptivos.  

                                                 
19 A argumentação de Damásio relativamente a estas duas formas de consciência encontra-se na 
sua obra The Feeling of What Happens. 
20 Esta hipótese é bem acolhida por Damásio, em parte pelo facto de a consciência nuclear, no 
caso da nossa própria espécie, ser capaz de subsistir incólume após o total desaparecimento da 
consciência alargada. De acordo com a sua explicação, certas lesões no cérebro humano podem 
destruir por completo as capacidades de criar e recuperar memórias ou de antecipar o futuro, 
sem que contudo o doente perca a sua consciência do presente. Porém, o inverso já não 
acontece: sempre que a consciência nuclear é comprometida, também o é a consciência 
alargada. Baseado nestas evidências, Damásio verifica que a consciência nuclear é inteiramente 
independente da consciência alargada, pelo que pode existir de forma autónoma em espécies 
mais simples as quais não evoluíram no sentido de desenvolverem consciência alargada; ao 
passo que a consciência alargada necessita do apoio constante da consciência nuclear, 
aparentando aquela constituir assim um estádio evolutivo superior que integra elementos desta. 
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(2) Ocorre o processamento sensorial de um dado objecto o qual se torna 

presente. Pode ser um objecto externo (por exemplo, um som) ou interno (por exemplo, 

uma cãimbra). Nesta etapa, a mente entra em acção. Segundo Damásio, a mente 

corresponde à produção de padrões mentais (de representações mentais) acerca dos 

objectos que afectam o organismo. Damásio denomina esses padrões mentais de 

imagens; tais imagens podem ser geradas em diferentes modalidades sensoriais (em 

relação aos dois exemplos apontados, geram-se imagens auditivas ou imagens de dor). 

Assim, neste momento, a mente já opera mas ainda sem a ajuda da consciência. 

(3) Dá-se a subsequente representação neural do proto-si a ser modificado pelo 

objecto. Esta representação neural produz no organismo um sentimento de si próprio a 

ser afectado pelo objecto, e é a partir desse sentimento que surge a consciência 

nuclear.21 

Portanto, a consciência provém do sentimento que o organismo tem de si próprio 

no acto de experienciar um objecto. À medida que o processamento sensorial do objecto 

é reinterpretado no momento em que o proto-si representa-se a si mesmo a ser afectado 

pelo objecto (e gera no organismo um sentimento de si na sua relação com o objecto), 

as imagens do objecto são realçadas e tornam-se desse modo conscientes – ou se 

quisermos usar um sinónimo utilizado por Damásio, tornam-se conhecidas – para o 

organismo. É desse modo que a mente atinge o nível da consciência. 

Pelo que, na opinião de Damásio, a consciência equivale à harmonização dos 

efeitos mentais de um sentimento de si que acompanha e salienta o processo de 

experienciar o que acontece dentro e fora do organismo. Essa harmonização faz com 

que as experiências psicológicas sobre o que acontece ao organismo sejam remetidas a 

um sujeito (a um eu-si (I-self), do qual já temos consciência) que toma posse e 

consegue perspectivar tais experiências como suas: isto é, conscientemente. O 

resultado final é o reforço da atenção e a optimização do seu enfoque, o que na prática 

se traduz em comportamentos melhor orientados.  

                                                 
21 Para a argumentação do autor sobre estas três actividades cerebrais subjacentes à 
consciência humana, cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, capítulo 6. 
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Explica Damásio, o problema que a consciência veio sobretudo resolver é o da 

manutenção da vida nos limites da fronteira entre o meio interno e ambiente externo. 

Daí que a consciência contenha «sempre uma noção dominante: a noção de um 

indivíduo limitado e singular, que muda contínua e suavemente ao longo do tempo mas 

que, de certo modo, permanece igual.»22 A relativa invariabilidade estrutural e operativa 

do organismo trata de oferecer uma referência contínua (interoceptiva) com enorme 

valor adaptativo no mar agitado, muitas vezes perigoso, do meio envolvente. As 

sucessivas representações neurais dessa continuidade orgânica – conspícua na 

maneira como contrasta com o exterior – actuam para fundar as balizas de referência 

que são reerguidas em cada um dos momentos psicológicos, breves e descontínuos, 

voltados apenas para o presente imediato, da consciência nuclear. 

Desta maneira, podemos reformular a concepção de Regan acerca do que é a 

consciência. Mais do que a capacidade de formar experiências psicológicas acerca dos 

dados sensoriais colhidos do exterior e do estado interno do organismo, a consciência 

inclui sempre a auto-consciência do organismo como sendo ele próprio o indivíduo que 

tem as experiências psicológicas dos objectos externos ou internos que o afectam. Ou 

seja, a consciência é auto-consciência.23  

Em relação a isto, podemos inferir: se todos os indícios neuroanatómicos e 

neurofisiológicos apontam para uma incapacidade do organismo em atingir o limite do 

sentimento (em sentir um sentimento de si), então tudo o que o organismo faz, fá-lo 

inconscientemente – não importa o seu grau de sofisticação comportamental. Assim, 

porque Langer e Damásio assumem que muitas espécies conseguiram desenvolver 

comportamentos sofisticados sem necessitar de sentir coisa alguma, eles reabilitam em 

parte a tese do automatismo animal de Descartes. Pelo menos o comportamento 

                                                 
22 «In all the kinds of self we can consider one notion always commands center stage: the notion 
of a bounded, single individual that changes ever so gently across time but, somehow, seems to 
stay the same.» A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 134. 
23 É verdade que Regan também atribui auto-consciência a alguns animais, mas fá-lo como se 
esta se tratasse de uma capacidade mais sofisticada do que a simples consciência. Ele escreve: 
«[T]hese animals are reasonably viewed as having a grasp of[…]their own future. Thus are they 
reasonably viewed as being not only conscious but self-conscious.» T. Regan, The Case for 
Animal Rights, p. 81. 
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aparentemente consciente de alguns animais (daqueles que não cumprem o requisito 

neurobiológico do sentimento) deve ser interpretado como não-consciente.  

Não sei se se poderá alguma vez (atendendo à qualidade e quantidade dos 

neurónios, ao seu índice de agregação, às características do circuito bioquímico, etc.) 

estabelecer em termos físicos os requisitos mínimos para a ingressão no clube da 

consciência. Mas podemos, atendendo à força dos argumentos de Langer e Damásio, 

recusar já com um grau apreciável de certeza animais que à primeira vista pareciam ter 

a entrada assegurada. 

 

3 – Animais que Provavelmente Não São Conscientes:  

     As Abelhas 

3.1 – Os Argumentos de Langer 

 

Debrucemo-nos sobre o caso das abelhas – em vista da sua sofisticação 

comportamental, poder-se-á pensar que possuem consciência. A capacidade mais 

notável atribuída às abelhas prende-se com o seu alegado sistema de comunicação. De 

acordo com a interpretação mais comum, elas conseguem, através de movimentos 

ritmados, circulares ou oscilatórios, veicular informação factual sobre a posição e a 

qualidade de fontes de alimento, de zonas com água, ou de locais onde fundar novas 

colmeias. Com um currículo tão impressionante, pertencerão estes insectos ao clube da 

consciência?  

Griffin, impelido pelo princípio da parcimónia para interpretar como consciente 

todo o comportamento animal que aparenta sê-lo, admite que, se aceitarmos a 

comunicação como evidência de pensamento consciente, teremos que necessariamente 

atribuir algum nível de consciência às abelhas.24 Steven Wise, um advogado dedicado à 

                                                 
24 «All this communicative versatility certainly suggests that the bees are expressing simple 
thoughts». D. Griffin, Animal Minds, p. 194. Griffin defende ao todo três tipos de evidência para a 
atribuição de pensamento consciente a animais não-humanos: a adaptabilidade comportamental 
face a novos desafios (a qual já foi aqui aduzida); a provável correlação entre sinais fisiológicos 
cerebrais e mente consciente (o tipo de evidência que procurarei explorar no remanescente deste 
capítulo e no próximo); e a capacidade comunicativa, através da qual alguns animais parecem 
veicular os seus pensamentos a outros (como ele acredita ser o caso das abelhas). Cf. D. Griffin, 
Animal Minds, p. 27. 
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defesa legal e moral dos animais, é influenciado por Griffin e chega a conceder às 

abelhas o que denomina de autonomia prática: tal implica a capacidade mental para (1) 

desejar algo, (2) satisfazer os respectivos desejos de forma intencional, e (3) 

desenvolver um mínimo de auto-suficiência enquanto entidade consciente dos seus 

desejos e das suas acções.25 

Tanto Langer como Damásio rejeitam este género de interpretações. Langer 

tende a acreditar que o comportamento dos insectos é puramente reactivo. Os seus 

movimentos parecem derivar de um extraordinário sistema de actividades reflexas 

complexas e estereotípicas, capazes de responder a vários desafios homeostáticos 

específicos, alguns bastante exigentes. Respeitando os estudos de Kenneth Roeder e 

D. M. Vowles, a autora refere que a inervação dos insectos não é tão integrada quanto a 

inervação dos vertebrados ou mesmo dos cefalópodes. O seu sistema nervoso é 

composto por gânglios (pequenos grupos de células nervosas) intervalados ao longo de 

um cordão nervoso que termina num minúsculo cérebro composto por vários gânglios 

interligados. Os poucos neurónios motores que possuem encontram-se descentrados na 

musculatura, o que faz com que os processos de excitação e inibição motora sejam 

extremamente periféricos. Também os neurónios que suportam os seus orgãos 

sensoriais escasseiam e não estão muito bem consolidados no sistema gangliónico.26 

Os insectos não dispõem, pois, de um mecanismo neural capaz de monitorizar o 

estado integral do organismo. De tal modo que extensas secções dos corpos de várias 

espécies parecem não reagir à dor; é mesmo possível extrair parte do abdómen de uma 

vespa sem perturbar a sua alimentação, da mesma maneira que ser comido vivo por um 

louva-a-deus não é motivo para interromper a refeição de um gafanhoto.27 Perante tais 

                                                 
25 Cf. S. Wise, Drawing the Line. Science and the Case for Animal Rights, Cambridge/ 
Massachusetts, Perseus Publishing, 2002, pp. 32, 33, 81-86. A sua noção de autonomia prática é 
muito similar à noção de autonomia preferencial que Regan desenvolveu duas décadas antes, a 
qual veremos adiante (na secção 4.1 do primeiro capítulo da segunda parte). 
26 Cf. K. Roeder, Nerve Cells and Insect Behavior, Cambridge/Massachusets, Harvard University 
Press, 1963; D. M. Vowles, «Neural Mechanisms in Insect Behaviour», in W. H. Thorpe e O. L. 
Zangwill (eds.), Current Problems in Animal Behaviour, Cambridge, Cambridge University Press, 
1961, pp. 5-29. Segundo outro estudo referido por Langer (da autoria de A. D. Blest, o qual será 
abordado já em seguida), os ciclos de excitação ou inibição da actividade dos insectos 
manifestam pouca espontaneidade, sucedendo-se na sua esmagadora maioria em função de 
estímulos exteriores. Cf. S. Langer, Mind: an Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 26-30. 
27 Cf. S. Langer, Mind: an Essay on Human Feeling, Vol. II, p. 54; D. DeGrazia, Taking animals 
seriously, pp. 110-112. 
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factos, os insectos muito provavelmente não acumulam a informação bioeléctrica e 

bioquímica suficiente para gerar sentimentos acerca das suas afectações externas ou 

internas. Por esse motivo, não conseguem tomar consciência dos estímulos que captam 

através dos seus orgãos sensoriais nem do que fazem em relação a esses estímulos. 

O que dizer então da dança das abelhas? Se através de uma simbologia gestual 

elas conseguem realmente transmitir umas às outras factos complexos relativos às 

circunstâncias sempre variáveis dos desafios que enfrentam para suprir as 

necessidades da colónia, se assim é, então elas agem de forma sem dúvida flexível e 

criativa. No entanto, esta interpretação comportamental não pode estar correcta, se 

tivermos em conta as evidências da constituição corporal dos insectos que acabámos de 

ver. Baseada nessas evidências, Langer avança uma interpretação comportamental 

alternativa.  

Recorrendo a um estudo de A. D. Blest, ela constata que certas espécies de 

traça manifestam igual rigidez na relação entre a distância voada e o número de 

oscilações executadas em cada uma das curtas corridas a direito que incessantemente 

repetem quando poisam – uma coreografia muito semelhante à das abelhas. Parece 

assim improvável que tais actos sejam comunicativos, já que ocorrem em animais não 

gregários.28 Langer avança a sua própria explicação: a dança das abelhas constitui uma 

comunhão (communion) de meros sinais, sinais esses que não passam de sub-actos 

pertencentes ao fim do acto total da colheita do néctar; esses sub-actos são executados 

por um ou mais indivíduos e transmitidos aos outros através da partilha de movimentos 

(cuja natureza depende das características do vôo), do cheiro ou paladar da colheita; os 

sub-actos percepcionados são assim incorporados na motivação dos indivíduos 

receptores, o que conduz ao início de novos actos totais, a um novo ciclo de 

expedições. Tratam-se de actos conjuntos (conjoint acts), algo bem diferente da 

                                                 
28 Cf. S. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 204, 205. É certo que esta 
coreografia em particular assemelha-se a apenas uma das duas coreografias que as abelhas 
executam quando se trata de procurar comida; no entanto, a coincidência não deixa de ser 
enorme: quer nas traças, quer nas abelhas, encontramos a mesma relação linear entre a 
distância voada e o número de oscilações. Cf. A. D. Blest, «The Evolution, Ontogeny and 
Quantitative Control of the Settling Movements of Some New World Saturniid Moths, with Some 
Comments on Distance Communication in Honey-Bees», in Behavior, XVI, 1960, pp. 188-253. 
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comunicação (communication) enquanto referência simbólica a actos ou factos – 

enquanto transmissão intencional de ideias de um indivíduo a outro ou outros.29 

 

3.2 – Os Argumentos de Damásio 

 

A teoria de Damásio vem colmatar estas observações. Também ele defende que 

a perícia adaptativa dos insectos resulta de mecanismos homeostáticos automáticos, os 

quais podem ser desencadeados sem a supervisão do sentimento ou da consciência.30 

Tais mecanismos incluem um vasto leque de respostas reflexas, de entre as quais se 

destacam as emoções. As emoções, para Damásio, são orquestrações de múltiplos 

processos corporais executados automaticamente quando o organismo reage à 

detecção de «estímulos-emocionalmente-competentes», isto é, quando se depara com 

certos objectos ou acontecimentos (no caso da nossa espécie, que somos dotados de 

memória, a presença desses objectos ou acontecimentos pode ser real ou recordada). 

As emoções, enquanto ocorrem a nível fisiológico, não devem ser portanto confundidas 

com os sentimentos, os quais, explica Damásio, emergem ulteriormente a partir das 

emoções.31  

Respeitando esta ordem sequencial, as emoções exprimem o prelúdio operativo 

dos sentimentos, sendo que os sentimentos equivalem essencialmente a percepções 

mentais do estado do corpo no momento da sua resposta emocional a determinadas 

situações. Por sua vez, os sentimentos tornam-se conscientes quando são realçados 

pelo sentimento que o organismo tem de si próprio no acto de sentir – isto é, quando o 

proto-si representa-se a si mesmo a ser modificado pelas representações neurais que 

geram os sentimentos. 

Desta forma, se aceitarmos a distinção damasiana entre emoção e sentimento, e 

se atendermos ao facto da inervação segmentada dos insectos não permitir a 

                                                 
29 Para a argumentação da autora, cf. S. Langer, Mind: an Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 
201ss. 
30 Referindo-se ao comportamento de moscas, Damásio escreve: «None of this organisms 
produce these reactions as a result of deliberation.[…]The organisms react reflexively, 
automatically, in a stereotypical fashion.» A. Damásio, Looking for Spinoza, p. 42. 
31 Para a argumentação do autor, cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 53, 85-87. 
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sinalização adequada do que lhes acontece ou do que fazem, o que os torna muito 

provavelmente incapazes de sentir seja o que for, segue-se que não devemos atribuir a 

esses animais mais do que emoções: emoções sociais, no caso das abelhas. Isso não 

equivale a dizer, claro está, que parentes evolutivos tão distantes – o nosso 

antepassado comum viveu há cerca de 650 milhões de anos! – manifestem «simpatia» 

quando por exemplo oferecem néctar a larvas ou a outros adultos. Todavia, respeitando 

a explicação de Damásio, podemos perceber que os preceitos biológicos por detrás dos 

seus actos de cooperação pouco diferem dos preceitos que modulam as nossas 

próprias emoções sociais.  

No que toca a nós, humanos, os sinais ligados à representação sensorial de um 

certo grupo de estímulos afectam determinados dispositivos neurais, e automaticamente 

são activadas as emoções sociais estereotípicas que bem conhecemos (orientadoras da 

interacção com outros indivíduos; por exemplo, as exibições de inveja, indignação, 

compaixão, culpa, vergonha, etc.). Damásio confere plausibilidade à hipótese segundo a 

qual, a um nível formal, os mesmos passos deste processo ocorrem no sistema 

gangliónico das abelhas e de outros insectos gregários.32 

Muito a propósito, a sofisticação anatómica – mas não neural – dos orgãos 

sensoriais dos insectos apontada por D. M. Vowles e referida por Langer pode ajudar- 

-nos a compreender a sua desenvoltura emocional, extremamente eficaz na 

interpretação de estímulos. É aliás nesse sentido puramente somático que Langer 

reconhece a sensibilidade das abelhas, quando diz que elas «são emotivas, o seu 

humor é afectado pela temperatura e pela luz, mas sobretudo por actos executados em 

redor delas».33 

Todas estas considerações dão fundamento à proposição empírica atrás 

avançada – em conclusão do que foi dito, podemos afirmar: Determinados animais não- 

                                                 
32  Sobre essa questão, Damásio escreve: «It remains difficult to accept, for anyone raised on the 
conviction that social behaviors are the necessary products of education, that simple animal 
species not known for their culture can exhibit intelligent social behaviors. But they do, and once 
again, they do not require that much brain to dazzle us. [S]afety in numbers, strength through 
cooperation, belt-tightening, altruism, and the original labor union. Did you ever think humans 
invented such behavioural solutions? Just consider the honeybee, small and very social in its hive 
society.». Damásio, Looking for Spinoza, pp. 47, 48. 
33 «Bees are emotional, their moods are affected by temperature and light, but above all by acts 
going on around them». S. Langer, Mind: an Essay on Human Feeling, Vol. II, p. 206. 
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-humanos (insectos como as abelhas, e, por inferência, todos os animais que lhes 

precedem na escala da complexidade neurobiológica) muito provavelmente não 

satisfazem os requisitos mínimos (quer no plano neurobiológico, visto não possuirem um 

sistema nervoso capaz de recolher de forma competente os dados do organismo; quer 

no plano comportamental, já que o seu comportamento, por mais sofisticado que possa 

ser, parece denotar um carácter puramente reflexo e automático) para a produção de 

consciência. 

 

4 – No Encalço da Consciência Animal 

4.1 – A Base Causal da Consciência Nuclear 

         

Posto isto, podemos passar ao estudo de animais cuja constituição corporal já é 

suficientemente similar à nossa para que consigam satisfazer os requisitos 

neurobiológicos da consciência nuclear, de acordo com a teoria de Damásio. Eis a 

proposição empírica que pretendo agora fundamentar: Determinados animais não- 

-humanos satisfazem os requisitos suficientes (quer neurobiológicos, quer 

comportamentais) para que lhes sejam atribuídas experiências psicológicas análogas às 

experiências mais básicas da nossa consciência, enquanto outros animais conseguem 

satisfazer parcialmente esses requisitos, o que os torna provavelmente capazes de ter 

esse mesmo tipo de experiências. De notar que os animais que vamos agora estudar 

são-nos mais próximos, pelo que o grau de certeza das conclusões doravante 

apresentadas será mais elevado.  

Vimos que o processo neurobiológico da consciência nuclear humana, segundo 

Damásio, compreende três operações distintas: (1) o mapeamento do estado do 

organismo pelo proto-si; (2) o processamento sensorial de um objecto externo ou interno 

que afecta o organismo; e (3) a representação do proto-si a ser modificado pelo objecto. 

Na concepção do neurologista, a operação (1) convoca o funcionamento dos 

dispositivos neurais que apoiam o proto-si, os quais incluem alguns mecanismos 

corticais como os córtices da ínsula, os córtices somatossensoriais conhecidos por S2 e 

S1 e os córtices parietais internos. Estes mecanismos ajudam a cartografar e a regular o 
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estado somático do organismo. Por seu turno, a operação (2) também congrega, entre 

outras, várias funções corticais, quer dos córtices sensoriais dedicados à visão, à 

audição e ao tacto, quer daquelas áreas situadas nos córtices temporais, frontais e pré- 

-frontais as quais se relacionam com a criação e armazenamento de memórias. Estes 

dispositivos estão implicados na percepção sensorial do objecto que irá ser realçado na 

consciência (cuja presença é actual ou recordada).34 

Numa primeira impressão, pode parecer que este rol de evidências limita em 

muito o alcance da atribuição de consciência nuclear aos animais, visto que a sua 

esmagadora maioria não possui estas estruturas cerebrais (nem sequer todos os 

mamíferos as possuem, como iremos ver). Porém, não devemos dar demasiada 

importância a estas estruturas, pois, no entender de Damásio, as operações (1) e (2) 

não são as verdadeiras responsáveis pelo aparecimento da consciência. A consciência 

só é gerada ulteriormente, através da operação (3).  

Com efeito, a operação (1) permite caracterizar o corpo que será tido em conta e 

examinado pela mente consciente; e a operação (2) serve para descrever em termos 

sensoriais os objectos externos ou internos processados na mente que serão depois 

relatados na consciência. Pelo-tanto, estas duas operações contribuem para determinar 

a qualidade dos fenómenos mentais que dizem respeito ao eu-si (à auto-consciência do 

sujeito) e aos objectos por ele conhecidos. Todavia, o próprio acto de conhecer – o 

realce consciente dos conteúdos da mente – decorre das estruturas somatossensoriais 

envolvidas na operação (3). São estas estruturas que coligem as representações 

neurais entretanto criadas pelas outras duas operações anteriores e geram a 

representação neural da relação organismo-objecto, a qual se revela, como vimos, 

essencial para a emergência do sentimento de si e para a tomada de consciência do 

objecto. Assim, porque é só através desta última representação neural, e de nenhuma 

outra, que emerge a consciência nuclear, a base causal desta forma mais simples de 

                                                 
34 Para a argumentação do autor, cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 149-167, 
169-194, 219-222. 
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consciência radica, de acordo com a teoria de Damásio, na terceira destas três 

operações do cérebro.35 

Aliás, salienta Damásio, mesmo que não aceitemos a sua hipótese explicativa, é 

um facto que a danificação das estruturas convocadas pela operação (3) compromete 

profundamente a consciência humana e pode destruí-la por completo, ao passo que as 

lesões sofridas nos dispositivos corticais implicados nas operações (1) e (2) acarretam 

perturbações comparativamente suaves ao nível dos conteúdos da mente consciente.36 

Nesta conformidade, dado que nós, humanos, não necessitamos do funcionamento 

desses dispositivos corticais para sermos conscientes, a atribuição de consciência aos 

animais não deve depender da analogia com os dispositivos implicados nas operações 

(1) e (2). O próprio Damásio aceita esta interpretação quando dá a entender que são 

conscientes todos os animais dotados de estruturas cerebrais análogas às estruturas 

humanas responsáveis, não pelas operações (1) e (2), mas tão-só pela operação (3).37 

Concerteza, seria precipitado concluir que não podem ser conscientes todos os 

animais que não possuem dispositivos similares aos envolvidos nas operações que dão 

forma ao eu-si humano e aos objectos que surgem na consciência humana. Afinal de 

contas, no caso de alguns animais a inexistência desses dispositivos pode apenas 

significar que a sua mente consciente contempla um eu-si e uma percepção dos 

objectos que são extremamente diferentes do eu-si humano e da percepção humana 

dos objectos.  

Assumo isto porque é perfeitamente possível que muitos animais dotados de 

consciência recorram a outros expedientes neurais para monitorizarem o estado dos 

                                                 
35 «The mapping of the object-related consequences occurs in the first-order neural maps 
representing proto-self and object; the account of the causal relationship between object and 
organism can only be captured in second-order neural maps.» A. Damásio, The Feeling of What 
Happens, p. 170. Estes mapas de «segunda ordem» a que se refere Damásio correspondem aos 
processos desencadeados pela operação (3), os quais, como vimos, tratam de coligir e 
representar uma segunda vez as representações neurais do organismo e do objecto.   
36 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 275. 
37 Damásio escreve: «[C]onsciousness does depend most critically on regions that are 
evolutionarily older, rather than more recent, and are located in the depth of the brain, rather than 
on its surface. In a curious way, the “second-order” processes I propose here are anchored on 
ancient neural structures, intimately associated with the regulation of life, rather than on the 
modern neural achievements of the neocortex, those which permit fine perception, language, and 
high reason. The apparent “more” of consciousness depends on “less”, and the second-order is, 
in the end, a deep and low order. The light of consciousness is carefully hidden and venerably 
ancient.» A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 275. 
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seus corpos (pela simples razão de possuirem corpos anatómica e fisiologicamente 

diferentes dos nossos), e que também tenham desenvolvido modos distintos de 

processar os objectos (porquanto os seus sistemas sensoriais são dissemelhantes dos 

nossos e conectam-se com mecanismos da memória – caso eles os possuam – também 

dissemelhantes dos nossos).  

 

4.2 – Animais Que Têm Tudo (E Animais Que Têm Provavelmente Tudo) 

        Para Serem Conscientes 

 

Assim, para atribuirmos consciência aos animais, devemos atentar na lista que 

Damásio elabora dos dispositivos recrutados pela operação (3). Constam dessa lista: os 

tubérculos quadrigémios superiores, os quais se encontram no topo da superfície dorsal 

do tronco cerebral; o tálamo, que está localizado no diencéfalo, numa área 

imediatamente sobreposta aos tubérculos quadrigémeos superiores; e o cíngulo, situado 

numa profunda área cortical inter-hemisférica um pouco acima do diencéfalo.38 Desde 

logo, salta à vista a antiguidade filogenética destas três regiões neuroanatómicas – de 

facto, podemos encontrá-las no cérebro de todos os mamíferos.39 Assim, por tudo 

quanto foi dito, podemos concluir por analogia que tais animais, na medida em que 

detêm uma base causal similar à base causal da nossa consciência, são certamente 

capazes de experienciar estados psicológicos conscientes qualitativamente similares 

aos nossos.  

                                                 
38 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 260-266. Note-se que a teoria de Damásio 
é avessa a explicações frenológicas, ao defender que a consciência nuclear – a consciência 
nuclear humana, entenda-se – é construída a partir do comércio neural e químico entre estes três 
locais do sistema nervoso e todos os outros que são activados pelas operações (1) e (2). 
39 Todos os vertebrados possuem nos seus troncos cerebrais dispositivos análogos aos 
tubérculos quadrigémios superiores humanos. No caso dos peixes, anfíbios e répteis esse 
dispositivo é designado de «tectum». O neurocientista Rhawn Joseph esclarece a sua 
importância funcional: «Given that reptiles, amphibians, and fish are devoid of higher cortical 
centers, it thus appears that the colliculi evolved so as to detect the presence of prey or predators 
and to guide orienting reactions and thus movement related to escape or food procurement.» R. 
Joseph, Neuropsychiatry, Neuropsychology, Clinical Neuroscience, 3ª edição, New York, 
Academic Press, 2000. Esta passagem do autor encontra-se disponível em http://brainmind.com/ 
coliculi.ht. Já o tálamo e o cíngulo integram o chamado «sistema límbico» que todos os 
mamíferos partilham. Cf., por exemplo, Rod Seeley, Trent Stephens e Philip Tate, Anatomia e 
Fisiologia (título original: Anatomy & Physiology), trad. Maria Caeiro et al., Lisboa, Lusodidacta, 
1997, pp. 424-427. 



 67 

Porém, todos os outros vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, e aves) só 

possuem dois dos três dispositivos responsáveis pela consciência nuclear indicados por 

Damásio. Os seus cérebros contêm tubérculos quadrigémeos superiores e um tálamo40 

– no entanto, falta-lhes um cíngulo (que é exclusivamente mamaliano). Ora, na minha 

perspectiva, a falta deste dispositivo não deve comprometer a atribuição de consciência 

a tais animais. 

Damásio descarta a tese defendida por Bernard Strehler segundo a qual os 

tubérculos quadrigémeos superiores constituem o «assento» da consciência.41 Esta é 

uma tese «muito radical», na opinião de Damásio, pois faz depender a consciência 

humana deste circuito cerebral apenas. Mas ele reconhece que 

 
nas espécies com desenvolvimento cortical limitado, [os tubérculos quadrigémeos 

superiores] poderiam estar na origem de uma forma simples de consciência, a qual 

pudesse acompanhar o desempenho de comportamentos que requerem atenção.42 

 

Com efeito, Damásio verifica que este dispositivo neural é capaz de cartografar 

sozinho os dados sensoriais dos objectos externos que afectam o organismo bem como 

diversos aspectos do estado do corpo, dois tipos de processamento necessários à 

produção de consciência.  

Em face destas evidências, aventuro-me a arriscar uma ilacção com a qual o 

próprio Damásio teria, julgo, de concordar, se a minha interpretação da sua teoria não 

estiver errada. Proponho que o facto dos sistemas nervosos dos peixes, anfíbios, répteis 

e aves estarem equipados com tubérculos quadrigémios superiores e também com um 

tálamo – o qual reforça as funções exteroceptivas e interoceptivas dos tubérculos 

                                                 
40 O tálamo encontra-se no diencéfalo, que todos os vertebrados possuem. A esse propósito, o 
neurocientista Jacques-Michel Robert escreve: «Ce cerveau intermédiaire existe chez tous les 
vertébrés. Mais chez les poissons, puisque le diencéphale est un “sommet”, ses connexions ne 
peuvent s’établir qu’avec des niveaux inférieurs.» J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, 
Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 73. 
41 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 362, n35. 
42 «[T]he superior colliculi map the temporal appearance and spatial position of an object as well 
as varied aspects of body state.[…]In species with little cortical development this might be the 
source of the simple form of core consciousness that may accompany the execution of attentive 
behaviors.» A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 265.  
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quadrigémios superiores – confere uma dose aceitável de verosimilhança à 

possibilidade de todos estes animais serem conscientes. 

Uma tal ilacção leva-nos a olhar com respeito para a arquitectura neurológica de 

todos os vertebrados, incluindo mesmo daqueles que possuem os cérebros mais 

primitivos, como os peixes e os anfíbios. Com efeito, os cérebros destes animais contêm 

um tronco cerebral e um diencéfalo, mas apresentam apenas algumas camadas finas e 

esparsas de neurónios localizadas sobre a superfície do diencéfalo – pelo que lhes falta 

um córtex suficientemente definido.43 Assim, o reconhecimento da importância para a 

consciência, tanto dos tubérculos quadrigémios superiores, quanto do tálamo – que é o 

«cume» somatossensorial, por assim dizer, dos cérebros destes animais –, vem 

mostrar, contra o que geralmente se possa pensar, que mesmo desprovidos de córtex, 

os peixes e os anfíbios têm provavelmente tudo para serem conscientes. 

No entanto, embora siga aqui as orientações de Damásio e considere, acerca 

dos animais não-humanos, que não é necessário um cíngulo para haver consciência, 

não devo por isso ignorar a relevância desse tipo de dispositivo cortical para elevar um 

pouco mais o grau de certeza com que julgo ser possível atribuir consciência aos répteis 

e às aves. Atentemos primeiro nos répteis. O cérebro destes animais encontra-se 

coberto por um espesso manto cortical, o córtex reptiliano.44 Ainda que não possamos 

estabelecer uma analogia explícita entre o córtex reptiliano e as áreas corticais que 

compõem o cíngulo mamaliano, contudo creio que é possível traçar um paralelismo 

relevante entre estas duas estruturas cerebrais. 

O córtex reptiliano localiza-se logo acima do diencéfalo, pelo que comunica 

directamente com o tálamo. O cíngulo, de todos os dispositivos corticais dos mamíferos, 

é aquele que está mais próximo do diencéfalo, e é também o mais requisitado para o 

trajecto dos feixes nervosos que conectam o tálamo às outras áreas do córtex cerebral e 

vice-versa. Pelo-tanto, ambas as estruturas revelam um forte emparelhamento 

anatómico e fisiológico com o tálamo. O que não nos deve surpreender, dado que o 

cíngulo, do ponto de vista filogenético, aparenta ser a mais antiga estrutura cortical à 

                                                 
43 Cf. Jane A. Smith e Kenneth M. Boyd, Lives in the Balance: The Ethics of Using Animals in 
Biomedical Research, Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 48.   
44 Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, p. 135.  
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disposição dos mamíferos; nessa medida, o cíngulo revela-se justamente como aquilo 

que temos de mais parecido com o córtex primitivo dos nossos antepassados répteis. 

No meu entender, a estreita correspondência evolutiva entre esses dois dispositivos 

neurais, bem como a sua parceria anatómico-fisiológica com o tálamo, alimentam a 

hipótese segundo a qual o córtex reptiliano é capaz de empreender, à sua própria 

maneira, várias actividades exteroceptivas e interoceptivas similares àquelas que o 

cíngulo veio desempenhar no cérebro dos mamíferos. 

Quanto às aves, são outros os aspectos evolutivos e anatómico-fisiológicos que 

devemos ter em consideração quando procuramos dispositivos análogos ao cíngulo dos 

mamíferos. Tal como os mamíferos, as aves também evoluíram a partir dos répteis – 

porém, as aves e os mamíferos enveredaram por caminhos evolutivos muito 

divergentes, como atestam as profundas diferenças nos seus cérebros. Nas aves, o 

córtex reptiliano não se desenvolveu como nos mamíferos – ao invés, esse tipo de 

estrutura neural desapareceu quase por completo, tendo sido suplantada por uma outra 

estrutura que lhes é exclusiva: o hiperstratio. Embora também não haja aqui lugar para 

analogias explícitas, todavia também creio que é possível estabelecer um paralelismo 

relevante entre o cíngulo dos mamíferos e o hiperstratio das aves.  

Sobre esta questão, o filósofo Gary Varner refere que 

 
[h]oje os etólogos tomam geralmente o desenvolvimento do córtex cerebral como a 

melhor medida da inteligência relativa entre as espécies de mamíferos e o 

hiperstratio como a melhor medida da inteligência relativa entre as espécies de 

aves.45 

  

Efectivamente, esta estrutura neural das aves parece ser a responsável pelas 

suas capacidades psicofísicas mais sofisticadas, muito aproximadas às dos mamíferos. 

Tais capacidades serão analisadas em detalhe mais à frente, no próximo capítulo. 

Agora, importa notar que o hiperstratio revela uma nítida complexificação estrutural em 

                                                 
45 «Today, ethologists generally take development of the cerebral cortex to be the best measure 
of relative intelligence among mammalian species and development of the hyperstatium to be the 
best measure of relative intelligence among avian species.» G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 
38. 
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relação ao mais simples córtex reptiliano; e essa complexificação estrutural indicia uma 

complexificação funcional, o que justifica a ideia de que o hiperstratio também é capaz – 

ao que parece, mais do que o córtex reptiliano – de desempenhar funções 

exteroceptivas e interoceptivas similares às realizadas pelo cíngulo.46 

Deve-se compreender que esta interpretação recebe o apoio da ciência 

evolutiva, segundo a qual o desenvolvimento filogenético das características dos 

organismos faz-se através da acumulação de elementos já existentes em estádios 

evolutivos anteriores. Assim, é muito plausível que o hiperstratio das aves, à medida que 

se foi substituindo ao córtex reptiliano e o ultrapassou em complexidade, tenha adquirido 

para si uma dose significativa de elementos funcionais já aí disponíveis, e que alguns 

desses elementos sejam os mesmos que vieram a manter-se no cíngulo dos mamíferos. 

 

4.3 – As Experiências Conscientes Básicas dos Animais 

 

Todas estas considerações levantam o problema de saber o quanto as nossas 

representações conscientes da realidade são similares às dos peixes, anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos. Esse problema será abordado mais a fundo no próximo capítulo (nas 

secções 3.2 e 3.3). Por ora, basta notar que, se aceitarmos a explicação de Damásio, 

podemos inferir com segurança que todos esses animais, tal como nós, humanos, 

conseguem formar experiências psicológicas conscientes, e que essas suas 

experiências, à semelhança do que sucede com as experiências que ocorrem na nossa 

consciência porquanto procedem de estruturas causais similares, se referem aos 

objectos externos e internos que afectam os seus organismos.  

É possível chegar a esta última conclusão porque sabemos que os seus 

dispositivos geradores de consciência, porquanto são similares aos nossos, prestam 

serviço como sistemas de detecção, ora de estímulos oriundos do ambiente exterior, ora 

                                                 
46 Tanto assim é que, por exemplo, a psicóloga Irene Pepperberg contrasta o cérebro das aves 
com o dos mamíferos comparando-os a computadores IBM e Macintosh. Ela escreve: «These 
different information-processing machines use the same wires, and when you enter the same 
data into their programs you get the same results». I. Pepperberg, The Alex Studies: Cognitive 
and Communicative Abilities of Grey Parrots, Cambridge/Massachusets, Harvard University 
Press, 1999, p. 9. 
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de alterações no estado do corpo, ao mesmo tempo que recebem a ajuda de outros 

dispositivos (alguns deles muito parecidos com os que nós temos) também envolvidos 

em análises exteroceptivas e interoceptivas.47 Deste modo, podemos ter uma noção – 

muito genérica – acerca do que se passa na mente consciente dos peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos. 

Por exemplo, sabemos que a regulação dos movimentos dos olhos e da cabeça 

destes animais, os quais são necessários ao seguimento visual de objectos em 

movimento e à selecção de pontos de focagem no campo visual, é garantida pelos 

tubérculos quadrigémeos superiores. Também sabemos que estes animais possuem 

tubérculos quadrigémios inferiores (situados logo abaixo dos superiores no tronco 

cerebral) os quais são parte integral das vias auditivas dos seus sistemas nervosos 

centrais (caso as tenham). Sabemos também que, mais acima nos seus cérebros, os 

seus tálamos contribuem para os reflexos olfactivos e estão implicados nas respostas 

emocionais aos odores, para além de acolherem as projecções dos nervos que 

transportam a sensação do paladar. Também o grupo de núcleos dispersos em toda a 

extensão dos seus troncos cerebrais (colectivamente designados por substância 

reticular, a qual comunica com o tálamo) recebe os nervos aferentes que inervam as 

extremidades dos seus corpos e veiculam a sensação do tacto.48 

Assim, dado que os seus dispositivos envolvidos na produção de consciência 

nuclear desempenham a tarefa de converter em experiências conscientes toda esta 

sinalização neural acerca do meio exterior, podemos concluir que os peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos têm muito provavelmente consciência daquilo que vêm, 

ouvem, cheiram, saboreiam e tocam. Já o protagonismo de cada uma dessas 

modalidades sensoriais, é claro, varia de acordo com o desenvolvimento exteroceptivo 

próprio de cada espécie (sendo que algumas modalidades sensoriais são-nos 

completamente estranhas, como por exemplo a orientação magnética das aves). 

                                                 
47 A explicitação funcional de elementos do sistema nervoso que se segue baseia-se na obra de 
Rod Seeley, Trent Stephens e Philip Tate, Anatomia e Fisiologia, cf. pp. 409-429. 
48 As informações do revestimento cutâneo viajam até ao cérebro dos vertebrados corticalizados 
por duas vias: pela via lemniscal, mais rápida e específica na localização das sensações, e pela 
via reticular, mais lenta e difusa. Os vertebrados desprovidos de córtex só podem contar com a 
via reticular. Cf. J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, p. 27. 
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Mais. Também sabemos que todos estes animais possuem nociceptores 

periféricos ligados aos seus sistemas nervosos centrais, concebidos para disparar 

quando são detectados estímulos nocivos ou potencialmente nocivos para a integridade 

dos tecidos.49 Além disso, tais animais são capazes de produzir substância P (um 

neurotransmissor que é libertado nas vias de transmissão da dor) e endorfinas (que 

bloqueiam os neurotransmissores da dor),50 e os seus tálamos são comummente vistos 

como os principais responsáveis no processamento da dor.51 Os seus cérebros também 

estão equipados com hipotálamos, os quais desempenham numerosas funções 

regulatórias relacionadas com o prazer e o relaxamento, com a promoção e inibição da 

necessidade de comer e de beber água, com a verificação da temperatura corporal,52 e 

com variadíssimas influências emocionais sobre as acções do corpo. 

Pelo-tanto, ao constatarmos que os componentes neurais recrutados pela 

consciência nuclear assumem o papel de transformar esta ampla monitorização do 

estado do corpo em estados psicológicos conscientes, podemos também concluir que 

os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos têm muito provavelmente consciência da 

dor e do prazer, da fome e da sede, do frio e do calor, bem como das emoções que 

conseguem sentir. 

Verificamos assim com um grau aceitável de certeza que todos estes animais 

são dotados daquelas capacidades mentais básicas resultantes da «união do corpo com 

a alma» que Descartes não quis atribuir aos autómatos animais. 

                                                 
49 Cf. Margaret Rose e David Adams, «Evidence for Pain and Suffering in Other Animals», in Gill 
Langley (ed.), Animal Experimentation: The Consensus Changes, New York, Chapman and Hall, 
1989, pp. 50, 51. Os autores chegam aí à seguinte conclusão: «All vertebrates possess neural 
connections between peripheral nociceptors and central nervous structures.» 
50 Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, pp. 109, 110. 
51 Varner subscreve essa tese e chama a atenção para um facto neurológico relevante: 
determinadas lesões no tálamo podem resultar em «dor talâmica», uma dor espontânea e 
lacinante susceptível de ser desencadeada pelo mais suave contacto corporal. Este tipo de 
fenómeno mental não decorre da danificação de qualquer outra parte do cérebro. Tal sugere que 
o tálamo é o principal implicado na tomada de consciência do sentimento de dor. Cf. G. Varner, 
In Nature’s Interests?, pp. 38, 39. 
52 Como é sabido, os animais endotérmicos (as aves e os mamíferos) controlam internamente a 
sua temperatura corporal através do tálamo, enquanto os animais ectotérmicos (os peixes, os 
anfíbios e os répteis) dependem desse dispositivo para monitorizarem a sua temperatura corporal 
e deslocam-se para locais onde a temperatura exterior é mais próxima da sua temperatura 
corporal óptima. 
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Quanto a usarmos este método na investigação da consciência de animais 

filogeneticamente mais afastados de nós, impõe-se uma palavra de cautela. Não 

considero que a posse de dispositivos análogos aos envolvidos na consciência nuclear 

humana constitua condição necessária para a posse de consciência, mas apenas 

condição suficiente. Suspeito até que algumas espécies dotadas de estruturas 

anatómico-fisiológicas em quase tudo dissemelhantes à nossa lograram encontrar os 

seus próprios meios adaptativos para a conquista de estados psicológicos sofisticados. 

Refiro-me aos cefalópodes, e em especial aos polvos. Porém, porque os polvos e os 

outros cefalópodes habitam ainda territórios de profunda incerteza neurocientífica, não 

podemos atribuir-lhes consciência nuclear, pelo menos nos moldes em que julgo ser 

possível com base na teoria de Damásio. 

Mesmo assim, considero que a avultada complexidade do sistema nervoso dos 

cefalópodes permite extrair uma conclusão importante. Muito significativamente, a 

proporção entre o peso do seu cérebro e o seu peso corporal é maior do que a da 

maioria dos peixes, anfíbios e répteis, mas menor do que a da maioria das aves e 

mamíferos. Além disso, para que consigam movimentar os seus numerosos tentáculos, 

os seus sistemas nervosos periféricos são extraordinariamente desenvolvidos; por 

exemplo, o polvo contém quase três vezes mais neurónios nos tentáculos do que no 

cérebro.53 Pelo-tanto, penso que é razoável concluir que os cefalópodes conseguem 

pelo menos satisfazer um requisito necessário da consciência, que é sentir.  

Esta conclusão afigura-se-me defensável porquanto os seus sistemas nervosos 

parecem ser suficientemente elaborados para receberem e acumularem a sinalização 

neural proveniente do organismo com a «frequência crítica» necessária à produção de 

sentimentos. De maneira que, pelo menos neste aspecto muito geral (concernente à 

complexidade do sistema nervoso), tais animais revelam-se suficientemente similares a 

nós, humanos, para que lhes possamos atribuir essa capacidade mental básica. Porém, 

não creio que seja sensato conceder-lhes muito mais do que isso a partir das suas 

características corporais. 

 

                                                 
53 Cf. G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 49. 
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4.4 – Dados Adicionais do Comportamento Animal 

 

Para avaliar se o comportamento dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 

faz juz à atribuição de consciência sustentada pela analogia anatómico-fisiológica que 

aqui propus, recorro a um estudo conduzido por Martin Bitterman.54 Nesse estudo, os 

animais observados foram submetidos a «situações de aprendizagem de 

probabilidades», em que eram confrontados com várias alternativas para obterem 

recompensas em comida. De modo a escolherem a alternativa certa para poderem ser 

recompensados, os animais tinham de premir os botões correctos em caixas de Skinner 

devidamente adaptadas; no caso dos peixes, estes premiam a cabeça contra discos de 

plástico imersos em água. Cada uma das alternativas possíveis era recompensada 

durante uma percentagem fixa do tempo, mas em cada nova tentativa a alternativa 

recompensada variava ao acaso.  

Bitterman descobriu que os peixes, anfíbios e répteis foram capazes de 

desenvolver uma estratégia engenhosa. Estes animais conseguiram distinguir qual a 

percentagem do tempo em que cada uma das alternativas era recompensada e 

respondiam ao acaso, mas nas mesmas percentagens. As aves também exibiram esta 

estratégia, à qual somaram uma outra mais recompensadora; em certas circunstâncias, 

decidiram responder 100% do tempo com a alternativa mais frequentemente 

recompensada. Já os mamíferos tendiam a «sistematizar» as suas respostas; ou 

escolhiam sempre a alternativa recompensada na tentativa anterior, ou evitavam sempre 

a alternativa recompensada na tentativa anterior.55 Assim, verificamos através deste 

estudo que todos estes animais souberam responder de modo inteligente e com 

sucesso a um desafio cujas condições de superação variam constantemente – o que, 

sem dúvida, denota da sua parte uma larga margem de flexibilidade e criatividade 

                                                 
54 Cf. M. Bitterman, «The Evolution of Intelligence», in Scientific American 262, 1965, pp. 92-100. 
55 De acordo com Bitterman, esta estratégia dos mamíferos não obteve mais sucesso do que a 
estratégia adoptada pelos peixes, répteis e anfíbios, mas é seguramente mais complexa pois 
indicia a formulação de um princípio coerente de acção na tentativa de responder correctamente 
em 100% do tempo. Nós, humanos, também tendemos a sistematizar as nossas respostas em 
situações de aprendizagem de probabilidades. 
 



 75 

comportamentais, manifestações que confirmam a sua capacidade de experienciar 

conscientemente a realidade. 

Também descobrimos que há mais a dizer em prol da sofisticação mental dos 

cefalópodes quando tomamos em consideração o seu comportamento. É verdade que 

actualmente não podemos apurar a existência de móbiles psicológicos conscientes no 

comportamento de animais tão diferentes de nós através do recurso a analogismos 

anatómico-fisiológicos com a nossa espécie. Mas também é verdade que não temos 

conhecimento de nenhuma razão que nos obrigue a interpretar as acções dos 

cefalópodes como sendo necessariamente reflexas e automáticas (ao contrário do que 

sucede, vimos atrás, com as abelhas – aliás, acabei de mencionar que os cefalópodes 

parecem ser capazes de satisfazer o mesmo requisito neurobiológico da consciência 

que as abelhas muito provavelmente não conseguem satisfazer). Logo, se não há nada 

que nos leve a interpretar o comportamento dos cefalópodes como tendo um carácter 

puramente reflexo e automático, então a opção mais parcimoniosa é a de interpretar o 

seu comportamento como sendo aquilo mesmo que aparenta ser.  

Um estudo realizado por Graziano Fiorito e Pietro Scotto veio mostrar o quão 

impressionante consegue ser o repertório comportamental desses animais 

(nomeadamente dos polvos).56 Nesse estudo, foram treinados polvos para atacarem 

bolas de uma certa cor (de modo a obterem uma recompensa em comida) e para 

evitarem bolas de outra cor (de maneira a não receberem um choque eléctrico). Bastou 

a outros polvos que não tiveram esse treino observar os polvos treinados a atacarem as 

bolas correctas e a receberem a devida recompensa para que também eles, 

posteriormente, com vista a ganharem a mesma recompensa, investissem sobre as 

mesmas bolas que os polvos treinados atacaram, sem que dessem qualquer 

importância às bolas de cor diferente. Isto demonstra que os polvos aprendem a imitar 

acções nunca antes executadas em circunstâncias totalmente novas mediante a 

observação das acções bem sucedidas dos seus semelhantes – um feito que revela 

claramente uma boa dose de flexibilidade e criatividade na adaptação a novos desafios. 

                                                 
56 Cf. G. Fiorito e P. Scotto, «Observational Learning in Octopus vulgaris» em Science 256, 1992, 
pp. 545-547.  
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5 – Conclusões Sobre o Alcance e o Fundamento  

      da Atribuição de Consciência Aos Animais 

 

Assim, podemos por fim concluir, a respeito da segunda proposição empírica que 

procuro fundamentar:  

Os mamíferos satisfazem inteiramente os requisitos (quer no plano 

neurobiológico, pois possuem dispositivos neurais similares a todos os dispositivos 

responsáveis, segundo a teoria de Damásio, pela consciência nuclear humana, quer no 

plano comportamental, porquanto exibem comportamentos claramente flexíveis e 

criativos) para que lhes sejam atribuídas pelo menos experiências psicológicas 

conscientes similares às nossas experiências conscientes mais básicas; ou seja, 

experiências acerca dos objectos externos ou internos que afectam o organismo no 

presente imediato.  

Os peixes e os anfíbios satisfazem quase todos esses requisitos (dado que 

possuem dois dispositivos neurais similares a dois dos três dispositivos envolvidos na 

produção de consciência nuclear humana, para além de se comportarem também de 

forma flexível e criativa), pelo que são provavelmente capazes de ter esse mesmo tipo 

de experiências conscientes.  

Comparativamente aos peixes e aos anfíbios, existe uma maior probabilidade 

dos répteis e das aves terem tais experiências porquanto satisfazem não só os mesmos 

requisitos neurobiológicos e comportamentais que os peixes e os anfíbios conseguem 

satisfazer, como também detêm estruturas neurais (respectivamente, um córtex e um 

hiperstratio) que até certo ponto são comparáveis àquele dispositivo neural responsável 

pela consciência nuclear humana em relação ao qual os peixes e os anfíbios não 

possuem quaisquer dispositivos análogos. 

Finalmente, os cefalópodes e em particular os polvos, também parecem 

conseguir preencher os requisitos para que lhes possamos atribuir tais experiências 

(devido à sua elevada complexidade neural e ao seu comportamento flexível e criativo), 

embora não o possamos saber com tanta certeza como em relação aos peixes e aos 

anfíbios. 
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O que diria Regan a respeito destas conclusões? Ele defende a atribuição de 

consciência àqueles casos «menos controversos», ou seja, aos mamíferos e às aves. 

Quanto à sofisticação mental de outros animais, Regan sempre se mostrou omisso, até 

que, recentemente, na sua obra de 2003 Animal Rights, Human Wrongs: An Introduction 

to Moral Philosophy, ele procurou clarificar a sua afinidade com a tese de que todos os 

vertebrados (não lhe conheço nenhuma consideração acerca dos cefalópodes) são 

dotados de mente e capazes de sentir, a começar pelos peixes.  

Após ter acentuado a complexidade do seu cérebro, medula espinal e sistema 

nervoso periférico, Regan alude a algumas das habilidades comportamentais recém- 

-descobertas dos peixes, tais como: a sua capacidade de recordarem como os seus 

conspecíficos se comportaram no passado e de alterarem o seu próprio comportamento 

em conformidade; de recordarem aspectos do ambiente em que vivem e de distinguirem 

os limites espaciais do seu e de outros territórios; a aptidão dos peixes que vivem em 

grupo para se reconhecerem uns aos outros, e dos peixes mais novos para aprenderem 

onde encontrar alimento mediante a observação do comportamento de outros peixes.57 

Todavia, ainda que tenha contemplado todas estas evidências em prol da 

sofisticação mental dos peixes, Regan mantém-se cauteloso, de forma que ele persiste 

em centrar a sua argumentação moral sobretudo na causa dos direitos dos mamíferos e 

das aves, e em dizer pouco sobre o estatuto moral de outros animais. Contudo, no meu 

entender, para além dos mamíferos e das aves, também os restantes vertebrados e os 

cefalópodes, por tudo quanto aqui foi avançado no sentido de se reconhecer a sua 

consciência, merecem que a discussão do seu estatuto moral seja aprofundada. Por 

essa razão, para que se possam depois extrair as devidas ilacções morais sobre estes 

indivíduos, o próximo capítulo irá prosseguir o estudo das suas capacidades 

psicofísicas, juntamente com as dos mamíferos e das aves. 

 

 

                                                 
57 Cf. T. Regan, Animal Rights, Human Wrongs: An Introduction to Moral Philosophy, Lanham, 
Rowman & Littlefield, 2003, pp. 142, 143. Essa obra de Regan repete essencialmente a sua 
explanação do Debate; no entanto, também inclui vários argumentos novos, como acontece com 
esta sua reflexão sobre a constituição anatómico-fisiológica e o comportamento dos peixes. 
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_______________________________________________________ 

Capítulo 3 – A Sofisticação das Capacidades Psicofísicas 

dos Animais Não-Humanos 

_______________________________________________________ 

  

Neste capítulo tenciono apresentar uma série de argumentos que visam 

corroborar a atribuição por Regan das capacidades psicofísicas dos sujeitos de uma 

vida aos mamíferos e às aves. Além disso, também pretendo atribuir algumas dessas 

mesmas capacidades psicofísicas a muitos outros animais: aos restantes animais aqui 

reputados como sendo conscientes (répteis, anfíbios, peixes e cefalópodes).  

 

1 – A Natureza dos Desejos e das Crenças 

1.1 – A Aceitação Por Regan da Teoria Intuitiva de Stich 

 

No meu entender, a demonstração feita por Regan no The Case a fim de provar 

que todos os mamíferos são sujeitos das suas vidas incorre em algumas precipitações 

evitáveis. Não obstante, também penso que existem muitos elementos nessa sua 

demonstração que conseguem dar resposta a várias questões essenciais sobre a 

sofisticação mental dos mamíferos e de outros animais não-humanos. Para separarmos 

o trigo do joio o melhor será acompanharmos de perto o percurso argumentativo de 

Regan.  

Desde logo, ele garante-nos que o seu Argumento Cumulativo oferece um bom 

suporte teórico para que sejam atribuídas aos mamíferos duas capacidades psicofísicas: 

Regan assevera que o senso comum, a linguagem corrente, a teoria da evolução e o 

comportamento animal mostram-se, de modo unânime, consistentes com a tese não- 

-metafísica e não-religiosa segundo a qual todos os mamíferos, tal como nós, são 

capazes de crer e de desejar.1 

Embora no The Case Regan tenha elaborado os seus argumentos em torno 

dessas duas capacidades com o propósito de atribuí-las tão-só aos mamíferos, 

                                                 
1 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 34, 35. 
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posteriormente (aquando da comunicação «Putting People in Their Place»2), ele veio a 

aceitar as razões de DeGrazia para a atribuição dessas mesmas capacidades às aves; 

atribuição essa que Regan mais tarde procurou justificar pelos seus próprios meios (com 

a obra Animal Rights, Human Wrongs) ao apontar alguns feitos comportamentais das 

aves (veremos um deles na secção 9.1). Da minha parte, julgo porém ser possível ir 

ainda mais longe na atribuição de crenças e desejos aos animais. Suspeito que os 

argumentos de Regan avançados no The Case, se forem devidamente reformulados, 

também levam ao reconhecimento de que todos os animais aqui incluídos na classe dos 

seres conscientes são igualmente capazes de crer e de desejar (aliás, uma conclusão a 

que DeGrazia também chegou3). Uma parte substancial deste capítulo pretende 

demonstrar isso mesmo. 

Primeiramente, impõe-se perceber qual é a posição adoptada por Regan sobre 

esta problemática. Ele assume-se como um defensor daquilo que o filósofo Stephen 

Stich concebe como sendo a «nossa teoria intuitiva» acerca da natureza dos desejos e 

das crenças dos animais não-humanos.4 Sem procurar grande detalhe, essa teoria 

postula que os desejos e as crenças constituem dois tipos de estados psicológicos que 

os indivíduos de várias espécies para além da nossa conseguem também experienciar. 

Os desejos, ou pelo menos uma boa quantidade deles, têm a função de motivar 

e orientar certas tendências comportamentais do organismo, seja para evitar estímulos 

dolorosos, seja para obviar a privações sexuais, de comida, de água, ou outras. Os 

desejos podem relacionar-se com outros desejos. Assim, por exemplo, se um gato der 

de caras com uma gata atractiva empoleirada em cima de um muro, então, de acordo 

com esta teoria, esse gato poderá desejar subir para o muro a fim de cortejar a gata e 

assim satisfazer o seu desejo sexual por ela; todavia, se esse gato descobrir que a gata 

                                                 
2 Cf. T. Regan, «Putting People in Their Place» em Defending Animal Rights, p. 102. 
3 DeGrazia ajunta ainda a atribuição da capacidade de pensar a tais animais: «In the minimal 
means-ends sense of thinking that is basic to belief-desire psychology, it would appear that all 
animals who have beliefs and desires – probably most or all vertebrates and some invertebrates 
[the cephalopods] – can think.» D. DeGrazia, Taking animals seriously, p. 165. Como se verá 
mais à frente neste capítulo (nas secções 8.1 e 10.1), da minha parte julgo existirem boas razões 
para reconhecer a existência de pensamento em pelo menos alguns desses animais (nas aves e 
mamíferos). 
4 Cf. Stephen Stich, «Do Animals Have Beliefs?», in Australasian Journal of Philosophy 57, no. 1, 
1979, pp. 15-25. 
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é vigiada, digamos, por um gato rival de aspecto intimidador, ele possivelmente desistirá 

de subir para o muro – se isso acontecer, é porque o seu desejo em evitar uma luta 

complicada se sobrepôs ao seu desejo sexual. 

Quanto às crenças, estas podem ser geradas, ou por meio de percepções 

sensoriais (imaginemos que o nosso gato vê a gata descer do muro e subir para uma 

árvore – se ele for psicologicamente normal, formulará a crença de que a gata já não se 

encontra no muro mas sim na árvore); ou por meio de inferências elaboradas a partir da 

relação entre diferentes crenças (por exemplo, se o gato estiver fechado em casa e vir a 

gata através de uma janela, ele pode inferir que, ao miar e colocar as patas em cima da 

porta da rua, o seu dono a abrirá, e que, uma vez aberta a porta, ele poderá sair e 

cortejar a gata – assim, o gato crê que, se miar e colocar as patas em cima da porta, 

poderá cortejar a gata.) Nesta acepção, percebemos que os desejos também trabalham 

em conjunto com as crenças para produzir comportamento. Aproveitando o mesmo 

exemplo, as acções do gato (miar e colocar as patas em cima da porta) são guiadas 

pelo seu desejo sexual, e esse desejo emerge porque ele crê que está uma gata na rua. 

Concordo com Regan quanto à aceitação desta teoria intuitiva sobre os desejos 

e as crenças dos animais. Porém, para apurar melhor o que quero dizer quando afirmo, 

na esteira de Regan, que os animais têm desejos e crenças, penso que será vantajoso 

usar como referência alguns pontos de contacto entre duas teorias mais exaustivas do 

que a teoria esboçada por Stich. Recorro, novamente, à teoria neurobiológica de 

Damásio, e também à teoria de DeGrazia (a qual, repito, Regan veio a acolher para 

reforçar a sua própria argumentação sobre as capacidades mentais dos animais). Já de 

seguida, irei atender a algumas apreciações feitas por estes dois autores. Darei depois 

conta de outras considerações de ambos que me parecem ser pertinentes, mas só após 

a análise dos argumentos apresentados por Regan em defesa da atribuição de desejos 

e crenças aos animais, argumentos esses que veremos mais adiante. 

 

 

 

 



 81 

1.2 – Algumas Apreciações de Damásio e DeGrazia 

         Sobre os Desejos e as Crenças 

 

DeGrazia começa por enfatizar que os desejos servem essencialmente para 

impelir as acções dos indivíduos (humanos ou não) no sentido de alcançarem algo, 

sejam objectos físicos, sejam alterações na sua situação. No fundo, esta ideia equivale 

à noção intuitiva capturada por Stich e aceite por Regan segundo a qual os desejos 

cumprem a função de induzir comportamentos de procura ou retraimento em relação a 

certas coisas. Mas DeGrazia elabora mais. Ele reconhece que os desejos também 

integram uma componente afectiva porquanto convocam a ocorrência de sentimentos. 

Segundo DeGrazia, quando um desejo é satisfeito, há uma propensão do organismo 

para gerar sentimentos aprazíveis; quando um desejo não é satisfeito após um esforço 

prolongado para satisfazê-lo, o organismo tende então a gerar sentimentos 

desagradáveis.5 Damásio partilha desta mesma perspectiva e ajuda a explicar a 

parceria entre desejos e sentimentos. 

Damásio entende que todos os organismos vivos são susceptíveis de 

desencadear através da sua reactividade emocional certas pulsões comportamentais, as 

quais designa de apetites. Os apetites surgem no encalço da optimização das condições 

internas e homeostáticas do organismo. No caso dos organismos dotados de 

consciência, os desejos correspondem à percepção consciente dos apetites. Segundo 

esta interpretação, podemos afirmar que a posse de consciência proporciona a 

capacidade de formular desejos. Entretanto, os apetites e os desejos estão intimamente 

relacionados com a «maquinaria fisiológica da recompensa», mediante a qual são 

libertadas moléculas químicas associadas aos estados de prazer e de relaxamento, 

como as endorfinas.6 Por conseguinte, atingir a «meta do apetite causa emoções 

agradáveis e os correspondentes sentimentos agradáveis.»7  

                                                 
5 Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, pp. 129, 130. 
6 Cf. A. Damásio, Looking for Spinoza , pp. 32-34. 
7 Damásio aborda essa questão ilustrando as modificações corporais que o apetite sexual causa 
em nós: «The machinery of reward, chemical and neural, was in full swing, and the body 
deployed some of the behaviors associated with the eventual feeling of pleasure. Very stirring, 
indeed, and very mappable in the body-sensing and cognitive support brain regions. Thinking of 
the goal of the appetite caused pleasant feelings.» A. Damásio, Looking for Spinoza, p. 94.  
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Simetricamente, a não consumação dos apetites causa sentimentos 

desagradáveis através do mapeamento neural das reacções corporais assim criadas – 

por exemplo, alterações na composição química do sangue, na tensão muscular, no 

ritmo cardíaco e respiratório.8 Tal sucede, esclarece Damásio, porque a obtenção ou a 

impossibilidade de obtenção do que é desejado interfere no equilíbrio funcional do 

organismo; de modo que a aproximação ou o afastamento do estado de equilíbrio 

óptimo traduz-se na correspondente afectação psicológica positiva ou negativa. 

E as crenças? DeGrazia entende que as crenças consistem em representações 

mentais da realidade as quais «se reportam à forma como as coisas são».9 Assim, ele 

reconhece, em sintonia com Stich e Regan, que as crenças podem ter por base a 

informação colhida através da percepção sensorial.10 Por exemplo, é possível crer que 

estamos perante algo comestível porque o identificamos através dos nossos sentidos 

(normalmente, mediante a visão ou o olfacto no caso humano). Aceito esta explicação 

elementar da natureza deste tipo de estados psicológicos, uma explicação que a teoria 

de Damásio mais uma vez permite aprofundar. Os processos que parecem estar 

envolvidos na formulação de crenças revelam-se, na minha óptica, justamente os 

mesmos processos atrás indicados a respeito da produção de consciência nuclear. 

Na opinião de Damásio, importa recordar, é através da consciência nuclear que 

o organismo foca a sua atenção de modo a realçar na mente as representações (as 

imagens) referentes ao processamento de dados sensoriais externos e 

somatossensoriais. Pelo-tanto, de acordo com esta hipótese explicativa de Damásio e 

respeitando a definição de crença proposta por DeGrazia, devemos admitir que qualquer 

organismo dotado de consciência revela-se apto a gerar crenças acerca de tudo aquilo 

que conhece conscientemente; isto porque o serviço fundamental prestado pela 

consciência é justamente o de salientar as imagens mentais dos acontecimentos 

externos e internos que afectam o organismo de modo a que este possa retratar na sua 

                                                 
8 Cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 87, 88. 
9 «A[…]feature of beliefs[…]is that, in some very general sense, they represent.[…]The point is 
simply that beliefs purport to say something about the way things are (our garden, your mood, the 
origin of the universe.» D. DeGrazia, Taking animals seriously, pp. 153, 154. 
10 Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, p. 152. 
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perspectiva individual a «forma como as coisas são». Nesta conformidade, assumo que 

os dispositivos neurais da consciência proporcionam a capacidade de gerar crenças. 

Por outro lado, sabemos por experiência própria que as crenças, além de 

resultarem directamente da recolha de informação sensorial, também podem proceder, 

como indicam Stich e Regan, do encadeamento inferencial (lógico-dedutivo) entre outras 

crenças. Sobre isto, considero que talvez seja possível formar novas crenças a partir da 

conexão entre outras crenças sem que se necessite para isso de quaisquer deduções 

lógicas. Adio este assunto até uma melhor ocasião; abordá-lo-ei na secção 10.1, com a 

ajuda de Damásio. Para já, são avançadas outras apreciações de Damásio e DeGrazia 

que merecem a nossa atenção. 

 

1.3 – Mais Sobre os Desejos e as Crenças 

 

DeGrazia, a propósito da relação entre consciência e a capacidade de crer e de 

desejar, prefere falar de desejos e crenças pelo menos potencialmente conscientes 

porque alguns dos nossos desejos e crenças (por exemplo, o desejo de ser um bom 

profissional ou a crença de que a terra é redonda) podem perdurar durante períodos de 

tempo em que não acedem à nossa consciência actual. Quando assim é, tais desejos e 

crenças são disposicionais, na terminologia de DeGrazia.11 Também sobre esta matéria 

Damásio oferece uma explicação. De maneira a compreendermos como é que os 

desejos e as crenças conseguem permanecer suspensos fora da consciência, podemos 

aproveitar as elucidações de Damásio relativas às memórias disposicionais em geral e 

aplicá-las ao caso específico dos desejos e das crenças. Obtemos assim a seguinte 

conclusão, em tudo consistente com o teor da sua teoria. 

Alguns desejos e crenças, enquanto aguardam pelo seu «recordar sob a forma 

de padrões neurais explícitos e imagens mentais», permanecem arquivados em registos 

neurais «adormecidos e implícitos» os quais se referem, quer aos aspectos sensoriais 

dos objectos e das situações que no passado originaram tais desejos e crenças, quer ao 

historial de reacções emocionais que o organismo já teve a esses mesmos objectos e 

                                                 
11 Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, pp. 101, 102, 131. 
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situações.12 Assim se explica porque é que somos capazes de regenerar na consciência 

os mesmos desejos e crenças quando os mesmos objectos e situações (ou objectos e 

situações comparáveis) reaparecem (de forma real ou recordada) e voltam a despertar 

em nós um leque semelhante de emoções.13 

Certamente, deve acontecer algo de muito parecido com aqueles animais que, 

tal como nós, também possuem memória. Pelo-tanto, os termos «desejo» e «crença» 

doravante utilizados referem-se não apenas aos desejos e às crenças actualmente 

conscientes, mas também àqueles desejos e crenças potencialmente conscientes, para 

incluir todos os desejos e crenças que os animais não-humanos dotados de memória 

possam ter.14 A questão de saber que animais são esses ver-se-á mais adiante neste 

capítulo. 

DeGrazia também defende, à semelhança de Stich e Regan, que os desejos 

interagem com as crenças para incitar à acção. Porém, DeGrazia dispõe-se a assumir 

algo que Regan hesita em aceitar. DeGrazia assume que os desejos pressupõem 

necessariamente a posse de crenças.15 Segundo DeGrazia, qualquer comportamento 

guiado pelo desejo pressupõe que se acredite em alguns aspectos da realidade. Pois 

bem, esta sua assumpção afigura-se-me incontornável.  

Veja-se o exemplo de um desejo humano relativamente comum: o desejo de 

ganhar uma qualquer lotaria milionária. Por certo, as pessoas não teriam esse desejo e 

não fariam as suas apostas se não acreditassem que têm uma hipótese de ganhar e 

que o prémio em jogo possibilitaria mudar as suas vidas para melhor. Não sei de 

nenhuma interpretação minimamente plausível que negue a relação necessária entre a 

formulação desse desejo e a posse dessas crenças, e admito que o mesmo género de 

                                                 
12 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 157. Mais adiante (na secção 8.2 deste 
capítulo), ver-se-á a base neural descoberta por Damásio das memórias disposicionais. 
13 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 160, 161. 
14 É bem de notar que nenhuma destas observações nega a existência de desejos e crenças 
não-conscientes (por exemplo, desejos e crenças reprimidos ao ponto de não serem 
recuperáveis pela consciência). Aliás, o próprio Damásio contribui para a compreensão da forma 
como alguns desejos e crenças podem ser gerados e mantidos em segredo no nosso 
inconsciente – embora nesse caso talvez seja mais correcto falar em apetites e imagens mentais 
não-conscientes. Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp.  227, 228. Seja como for, 
deixo essa discussão de parte, dado que o propósito deste estudo é o de avaliar tão-só as 
capacidades mentais conscientes dos animais. 
15 Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, pp. 140, 141. 
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relação impõe-se a todos os desejos: todos os desejos dependem inevitavelmente de 

certas crenças sobre a realidade que os vieram suscitar. A propósito, DeGrazia entende 

que até os desejos mais simples dos animais não-humanos dependem da posse de 

crenças. 

Para esclarecer esta sua posição, DeGrazia assevera o seguinte sobre o desejo 

de um peixe por comida:  

 
«[N]ão penso que o comportamento do peixe – dada a assumpção devidamente 

sustentada[…]que ele deseja comida – possa ser explicado sem se postularem 

crenças acerca do seu ambiente (e. g., qualquer coisa como “Está algo comestível à 

frente”).»16 

 

Mais à frente teremos a oportunidade de verificar como e em que circunstâncias 

pode ser atribuído um desejo específico por comida a animais como os peixes. Por ora, 

importa apenas reconhecer que a atribuição de um qualquer desejo aos animais – 

mesmo que seja um desejo assim tão simples – só faz sentido se também lhes 

atribuirmos certas crenças, em particular, crenças relativas àqueles aspectos da 

realidade que sejam relevantes para a distinção daquilo que eles desejam. Com efeito, 

se não fosse mediante a formulação de crenças, como poderiam os animais distinguir 

aquilo que conscientemente desejam? 

Vou um pouco mais longe e admito mesmo que, em certas ocasiões, a 

separação entre desejo e crença seja uma separação talvez meramente teórica. Para 

usar o mesmo exemplo da lotaria, a crença de que é possível melhorar a vida com o 

dinheiro da lotaria talvez seja uma crença inseparável do desejo de ter uma vida melhor. 

Nos termos utilizados por Damásio, talvez as imagens mentais associadas à 

possibilidade de melhorar a vida resultem de processos neurais que, em simultâneo, 

concorrem inevitavelmente para a criação do correspondente desejo. Ou, dito de 

                                                 
16 «I do not think the fish’s behavior – on the well-supported assumption that the fish is sentient 
and the present hypothesis that she desires food – can be explained without positing beliefs about 
her environment (e. g., something like “There is something edible ahead”)». D. DeGrazia, Taking 
animals seriously, pp. 140, 141. 
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maneira mais simples, talvez não seja possível acreditar nessa possibilidade sem 

desejá-la. 

Dadas estas orientações, passamos à análise dos argumentos desenvolvidos 

por Regan em defesa da atribuição de crenças e desejos aos animais. 

 

2 – Duas Objecções à Atribuição de Crenças e Desejos 

       aos Animais e a Contra-Argumentação de Regan   

2.1 – O Ónus da Prova e a Resposta Reganiana à Objecção de Frey 

 

Tendo em conta que as cinco razões expressas no Argumento Cumulativo 

subscrevem a intuição de que os mamíferos não-humanos, tal como nós, são capazes 

de crer e de desejar, o ónus da prova, assevera Regan, abate-se sobre quaisquer 

teorias que procurem desacreditar essa intuição. Embora não constituam prova 

irrefutável, as cinco razões do Argumento Cumulativo compõem todavia um argumento 

relevante para a defesa dessa intuição; um argumento que, explica Regan, enquanto 

não forem apresentadas objecções devidamente fundamentadas, dever-se-á aceitar 

como conclusivo. 

Da minha parte, reconheço que o Argumento Cumulativo exerce uma força 

considerável a favor da atribuição de crenças e desejos a todos os mamíferos. Mas 

também devo chamar a atenção para as apreciações avançadas na secção 1.2 as quais 

tornam ainda mais pesado o ónus da prova para quem pretende rejeitar essa atribuição, 

apreciações essas que, no meu entender, corroboram igualmente a atribuição de 

crenças e desejos a todos aqueles animais aos quais é aqui reconhecida a faculdade da 

consciência: a todos os vertebrados (mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes) e a 

alguns invertebrados (como os cefalópodes). 

Como vimos, as apreciações atrás avançadas ajudam a corroborar a ideia de 

que os dispositivos neurais da consciência proporcionam as capacidades de crer e de 

desejar (porquanto tais dispositivos operam, quer para dar a conhecer ao organismo «a 

forma como as coisas são», quer para realçar na mente o estado do corpo aquando da 

actividade dos apetites). Entendo pois que se deve daí concluir, pelo que foi aduzido no 
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fim do capítulo anterior, que todos os vertebrados e os cefalópodes, porquanto é 

provável que possuam consciência, também são em igual medida provavelmente 

capazes de ter crenças e desejos. Posto isto, importa saber se existem objecções 

suficientemente fortes para invalidar esta conclusão. A meu ver, a argumentação 

reganiana dá passos determinantes no sentido de estabelecer que não existem. 

Regan escolhe atacar aquelas que considera ser as duas mais fortes objecções 

à atribuição de crenças e desejos aos animais. Uma dessas objecções, lançada por R. 

G. Frey, defende que os animais não possuem a referida sofisticação mental porque, 

simplesmente, são incapazes de a possuir. A outra objecção vem de Stich. Ele não nega 

que alguns animais têm a capacidade de crer e de desejar; no entanto, afirma ser-nos 

impossível saber quais são as crenças e os desejos específicos que esses animais 

conseguem formular. A resposta de Regan ao argumento de Stich é algo complexa e 

carece de uma reformulação mais apropriada, tanto que lhe são dedicadas as próximas 

secções. Já a tese de Frey, na minha perspectiva, é mais facilmente refutada por 

Regan, de modo que a sua abordagem ocupa apenas o remanescente desta secção. 

Frey afirma que os animais são incapazes de possuir crenças, pois, na sua 

concepção, o objecto de toda e qualquer crença consiste no reconhecimento da 

veracidade de uma dada proposição linguística.17 Assim, ao acreditarmos, por exemplo, 

que hoje está calor, essa nossa crença não é mais do que a crença na veracidade da 

frase: «Hoje está calor.» Há, desta feita, uma valorização do aspecto lógico- 

-proposicional no conhecimento da realidade. Pelo que Frey conclui: porque os animais 

são incapazes de se expressar através de símbolos linguísticos, não podendo, por essa 

razão, reconhecer a veracidade de frase alguma, eles não podem possuir crenças, e por 

conseguinte, não conseguem formular desejos (porquanto Frey reconhece que os 

desejos pressupõem necessariamente crenças18). 

De todas as críticas que Regan dirige a este argumento, a mais forte sublinha as 

implicações absurdas que a noção de crença assumida por Frey acarreta para o 

                                                 
17 Essa posição do autor pode ser resumida no seguinte excerto: «What is it that I believe?[…]In 
expressions of the form “I believe that…”, what follows the “that” is a sentence, and what I believe 
is that that sentence is true.» R. G. Frey, Interests and Rights: The Case Against Animals, Oxford, 
The Clarendon Press, 1980, p. 87.  
18 Cf. R. G. Frey, Interests and Rights, pp. 55ss. 
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contexto da aprendizagem da linguagem. Ao investir mais uma vez nesta frente de 

ataque, Regan obtém novamente resultados demolidores. Com efeito, se aceitarmos, 

com Frey, que não se podem formular crenças sem o auxílio da linguagem (pelo menos 

a um nível em que seja possível a compreensão de frases completas), seremos 

obrigados a admitir que todas as crianças que ainda não aprenderam a usar a 

linguagem são incapazes de possuir crenças. Porém, como pode ser esse o caso, se, 

assegura-nos Regan (aliás em conformidade com o estudo comportamental conduzido 

por Sue Savage-Rumbaugh, o qual já foi aqui mencionado), a aprendizagem da 

linguagem requer necessariamente a capacidade prévia de crer?19 

Efectivamente, para balbuciar a sua primeira palavra, a criança necessita de crer 

que existe uma coisa concreta à qual se refere. Sem o estabelecimento desse vínculo 

entre a coisa nomeada e a palavra que a nomeia, nenhuma criança poderia dar o 

primeiro passo na utilização dos símbolos linguísticos. Assim, dada a noção de crença 

de Frey, seguir-se-ia o absurdo. Ninguém poderia aprender a usar a linguagem, porque 

quem não domina a linguagem não reuniria as condições necessárias para formar 

crenças. E se ninguém pode aprender a usar a linguagem, tal equivale a dizer, fazendo 

juz à noção de crença de Frey, que ninguém detém a capacidade de crer em coisa 

alguma (nem de desejar seja o que for). 

Portanto, perante o absurdo destas implicações, devemos reconhecer a 

existência de crenças não-linguísticas sem as quais nenhum de nós teria conseguido 

aprender a usar a linguagem. De maneira que não nos resta outra opção a não ser 

descartar como inválida a objecção de Frey à atribuição de crenças e desejos aos 

animais. 

 

2.2 – O Problema da Especificação Levantado por Stich 

         

Ao contrário de Frey, Stich concede que há boas razões para aceitarmos a 

intuição segundo a qual muitos animais podem crer e desejar. Stich reconhece que essa 

intuição é corroborada, por um lado, pela concepção unificadora das espécies que 

                                                 
19 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 44-46. 
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norteia a ciência evolutiva, e, por outro, pelas fortes semelhanças comportamentais 

existentes entre humanos e alguns animais não-humanos. Se nós, garante Stich, somos 

capazes de crer e de desejar, e se o nosso comportamento é orientado em função das 

nossas crenças e desejos, então o mesmo deverá acontecer com muitos outros 

animais.20 Contudo, construir uma teoria válida que atribua, com o devido rigor, crenças 

e desejos aos animais já é algo impossível na opinião de Stich. 

Ele entende que as crenças possuem um conteúdo específico porquanto se 

podem referir àqueles aspectos da realidade que são relevantes para o organismo.21 

Regan concorda – e com razão, no meu entender: possuir uma crença implica sempre 

acreditar em algo específico acerca da realidade. (Acrescento que também os desejos 

terão de possuir igualmente um conteúdo específico porquanto procedem de crenças 

específicas. Por exemplo, a especificidade do desejo de tirar uma maçã de uma fruteira 

provém do acreditar especificamente que essa fruteira contém maçãs.) Agora, Stich 

defende que o conteúdo das crenças dos animais transcende os limites da 

compreensão humana. Tal acontece porque os animais, na sua opinião, não partilham 

connosco os mesmos conceitos, ou pelo menos é improvável que partilhem.22  

Para Stich – e Regan assume o mesmo – o conceito de uma dada coisa equivale 

ao conjunto de crenças sobre essa coisa.23 Por exemplo, o nosso conceito de 

«bicicleta» consiste no conjunto de crenças que partilhamos acerca desse tipo de coisa: 

estamos convictos de que esse tipo de coisa (toda e qualquer bicicleta) é um meio de 

transporte, um veículo não motorizado, só tem duas rodas, etc.. Com base nesta 

definição de conceito, Stich assegura-nos que nenhum animal consegue possuir os 

                                                 
20 Cf. S. Stich, «Do Animals Have Beliefs?», p. 18. 
21 Escreve o autor que o conteúdo das crenças, porque é especificamente sobre algo, é 
susceptível de ser expresso verbalmente, em moldes proposicionais: «[B]eliefs are states with 
content; they are propositional attitudes. If a state is a belief we expect it to be a belief that 
something or other; we expect there to be some way of expressing its content.» S. Stich, «Do 
Animals Have Beliefs?», p. 25. Assim formulada, a questão é pois a de sermos ou não capazes 
de dizer o que é que os animais desejam e em que é que eles acreditam. Essa é porém uma 
questão secundária, dado que o essencial da posição de Stich remete antes para a 
intransponível distância entre os nossos conceitos e os conceitos dos outros animais, conforme 
se verá já em seguida.  
22 Cf. S. Stich, «Do Animals Have Beliefs?», p. 26. 
23 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 50, 53. Regan assume esta definição de 
conceito tão-só com o intuito de demonstrar que, mesmo que a aceitemos, o argumento de Stich 
não vence. Mais à frente, ver-se-á uma definição algo diferente de conceito. 
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nossos conceitos humanos porquanto estes contêm várias crenças complexas, as quais, 

embora consensuais entre nós, são porém inacessíveis à compreensão de qualquer 

animal (por exemplo, crenças sobre a origem das coisas, a sua composição, função, 

forma geométrica, etc.). 

Segue-se que, para Stich, os instrumentos conceptuais de que dispomos são 

impotentes para especificar o conteúdo dos conceitos dos animais, justamente porque 

qualquer tentativa de especificação só pode invocar os conceitos que nós, humanos, 

podemos possuir, e estes, segundo Stich, não se encontram ao alcance de nenhum 

animal. Assim, se não sabemos quais são os conceitos dos animais, isso significa que 

não podemos saber em que é que eles acreditam; e, admitindo que os desejos 

pressupõem necessariamente certas crenças, tão-pouco podemos saber o que é que 

eles desejam. Pelo-tanto, para Stich, o nosso desconhecimento do conteúdo das 

crenças e dos desejos dos animais inviabiliza o recurso a esses dois tipos de estados 

psicológicos como explicação para o seu comportamento. Quanto muito, podemos 

conjecturar sobre qual será o conteúdo desses estados psicológicos não-humanos, mas 

tais conjecturas estarão sempre limitadas à nossa forma humana de conceber a 

realidade.24 

 

2.3 – A Estratégia Reganiana 

         Para Resolver o Problema da Especificação  

 

Regan contra-argumenta. Ele começa por contestar a posição de Stich no que 

toca à partilha de conceitos entre indivíduos. Se assumimos que dois indivíduos, porque 

não possuem exactamente o mesmo conjunto de crenças sobre uma dada coisa, não 

partilham o mesmo conceito sobre essa coisa – isto é, possuem conceitos totalmente 

distintos sobre a mesma coisa – então aceitamos uma interpretação errada do que são 

os conceitos. Regan denomina esta interpretação de interpretação tudo-ou-nada (the all- 

-or-nothing view), a qual pode acarretar as seguintes implicações.25 

                                                 
24 Cf. S. Stich, «Do Animals Have Beliefs?», p. 26.  
25 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 53-56. O 
exemplo que se segue constitui uma hipérbole do exemplo dos boneheads de Regan.  
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Imaginemos, por exemplo, dois médicos, tendo ambos conhecimentos idênticos 

em osteologia, com a excepção de um conseguir dominar uma determinada técnica de 

diagnóstico que o outro não consegue (digamos que um sabe diagnosticar pequenas 

fracturas através de indícios obtidos por radiologia que o outro desconhece). A fazer 

valer a interpretação tudo-ou-nada, somos forçados a afirmar que ambos os médicos, 

por não possuirem exactamente o mesmo conjunto de crenças sobre ossos, têm dois 

conceitos de osso – ou seja, dois conjuntos de crenças sobre ossos – totalmente 

distintos. Tanto que não podemos sequer estabelecer qualquer relação de proximidade 

entre esses dois conceitos quando comparados, por exemplo, com o conceito de osso, 

seguramente mais elementar, de um qualquer leigo em medicina.  

Em alternativa à interpretação tudo-ou-nada, Regan propõe uma outra, a 

interpretação-mais-ou-menos (the more-or-less view), cuja visão sobre a partilha de 

conceitos se sumaria da seguinte maneira: Diferentes indivíduos podem partilhar o 

mesmo conceito em maior ou menor grau, desde que eles possuam em comum 

algumas das crenças que constituem tal conceito.26 Concordo com Regan quando 

defende que a interpretação mais-ou-menos é racionalmente preferível à interpretação 

tudo-ou-nada. Com efeito, a interpretação mais-ou-menos permite explicar com 

plausibilidade o caso dos dois médicos. Permite sustentar que ambos os médicos 

partilham o mesmo conceito de osso num grau de quase identidade, e que as 

respectivas compreensões que um e outro têm desse mesmo conceito assemelham-se 

entre si num grau mais aproximado do que quando comparadas com a compreensão de 

alguém que não percebe nada de medicina. 

Desta forma, Regan pretende mostrar que o problema levantado por Stich 

segundo o qual não podemos especificar o conteúdo dos conceitos dos animais por 

causa da sua incapacidade para possuirem algumas das crenças que constituem os 

nossos conceitos humanos, é um problema que se baseia afinal numa interpretação 

errada da partilha de conceitos. Demolida assim a base desse problema, Regan avança 

a sua interpretação mais-ou-menos e leva-a ao limite para determinar se os animais 

partilham connosco os mesmos conceitos.  

                                                 
26 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 54. 
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Ele defende que, se dois indivíduos ou dois grupos de indivíduos possuirem pelo 

menos uma crença em comum sobre uma dada coisa, então eles partilharão o mesmo 

conceito sobre essa mesma coisa. Bem entendido, no caso de possuirem apenas uma 

crença em comum, a partilha do respectivo conceito será, sem dúvida, mínima; contudo, 

não deixa de ser por isso o mesmo conceito que é partilhado, assevera Regan.27 Assim, 

atendendo à razoabilidade da interpretação mais-ou-menos, para que possamos atribuir 

conceitos aos animais, bastar-nos-ia provar que estes possuem pelo menos uma das 

nossas crenças para cada um dos conceitos que lhes tencionamos atribuir.  

Nesta conformidade, Regan aposta em demonstrar, contra Stich, que todos os 

mamíferos partilham connosco pelo menos um género de crença (veremos qual mais 

adiante), e que desse modo é possível especificar o conteúdo de alguns dos conceitos 

desses animais justamente porque lhes podemos atribuir alguns dos nossos próprios 

conceitos. Por razões que indicarei no que se segue, julgo porém que esta estratégia de 

Regan não será a melhor para atacar o argumento de Stich. Não obstante, também 

espero conseguir mostrar que é possível reequacionar essa mesma estratégia em 

termos mais apropriados para a correcta investigação das crenças e dos desejos dos 

animais. 

 

3 – Uma Reformulação dos Argumentos de Regan  

      Para a Atribuição de Crenças e Desejos Aos Animais 

3.1 – A Necessidade de um Esclarecimento Prévio 

 

Antes de avaliarmos a fraqueza da argumentação de Regan, há que primeiro 

compreendermos a sua posição quanto à possibilidade de atribuir a animais não- 

-humanos os mesmos estados psicológicos que nós, humanos, possuimos – 

nomeadamente, as mesmas crenças e os mesmos desejos. O motivo porque defendo 

que essa posição necessita de ser aqui clarificada surge na sequência do que já foi dito 

a propósito do problema epistemológico das outras mentes. Observámos que a 

manifestação dos fenómenos mentais pertence à esfera privada do sujeito, pelo que tais 

                                                 
27 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 56. 
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fenómenos ocultam-se na perspectiva individual de cada um. Mas isso não nos impede, 

como se referiu, de ter acesso indirecto àquilo que se passa na mente dos outros 

(humanos ou não) mediante um raciocínio por analogia.  

Deste modo, temos toda a legitimidade para imaginar as experiências 

psicológicas dos nossos congéneres humanos como sendo qualitativamente idênticas 

àquelas que possuimos, pois cada um de nós sabe que a base causal das experiências 

desses indivíduos (a estrutura e funcionamento do seu sistema nervoso) é idêntica à 

base causal das nossas próprias experiências (é idêntica à estrutura e funcionamento 

do nosso sistema nervoso). No entanto, o mesmo já não acontece com os animais de 

outras espécies. Porque a sua constituição anatómico-fisiológica, obviamente, não é 

idêntica à nossa – será mais ou menos similar, mas nunca idêntica –, e porque é de 

esperar que causas similares produzam efeitos similares e não efeitos em tudo 

idênticos, é razoável admitir que as experiências psicológicas de tais indivíduos não 

possam ser qualitativamente idênticas às nossas experiências humanas, mas tão-só 

similares.  

Com efeito, se na acepção neurobiológica aqui adoptada os fenómenos da 

mente são causados pela acção integrada de dispositivos neurais de análise 

exteroceptiva e interoceptiva, então, porquanto esses dispositivos diferem de espécie 

para espécie, devemos inferir que tais fenómenos também serão qualitativamente 

diferentes de espécie para espécie – no limite, poderão ser certamente muito similares 

em alguns aspectos, mas nunca iguais. Portanto, impõe-se para a prevenção de 

eventuais incorrecções antropomórficas o reconhecimento de que nenhum animal não- 

-humano poderá ter as mesmas experiências que nós, humanos, podemos ter, mas 

apenas experiências similares às nossas. 

Postas as coisas desta forma, poderá parecer que Regan falha esse 

reconhecimento quando postula, por razões de parcimónia, que indivíduos de diferentes 

espécies podem partilhar «as mesmas experiências comuns». Todavia, importa 

esclarecer que, se for devidamente entendida em contexto, essa sua expressão «as 

mesmas experiências» ganha o significado de «experiências relevantemente similares», 
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visto que Regan emprega em várias passagens essas duas expressões como se ambas 

fossem unívocas.28 

Assim, embora algumas das suas declarações atestem a sua relutância em dar a 

devida ênfase à distância qualitativa que separa as nossas experiências das dos outros 

animais (Regan declara, por exemplo, que «a simplicidade[…]está do lado da atribuição 

de experiências partilhadas» a humanos e não-humanos, ou que «as experiências 

animais são como as suas contrapartes humanas»29), a verdade é que ele nunca perde 

essa distância qualitativa de vista. Em nenhum momento Regan defende que alguns 

animais não-humanos (os mamíferos) podem ter experiências psicológicas em tudo 

idênticas às nossas – antes defende que eles podem ter «as mesmas experiências» que 

nós temos, experiências essas que devem ser interpretadas contextualmente como 

sendo tão-só similares às nossas. 

 

3.2 – A Fraqueza da Argumentação de Regan 

 

Uma vez que Regan não comete a imprudência antropomórfica de igualar 

qualitativamente as experiências animais às experiências humanas, não se percebe pois 

como é que ele cai no erro de desvalorizar a pertinência do argumento que denomina de 

argumento da imaginação.30 

Esse argumento, reconhece Regan, pode ser esgrimido por quem procura refutar 

a sua estratégia para a especificação do conteúdo dos desejos e das crenças dos 

mamíferos não-humanos. De acordo com esse argumento, não somos capazes de 

conceber o modo de experienciar próprio dos outros animais devido aos limites da 

nossa imaginação. Com efeito, quando tentamos imaginar como seria experienciar os 

seus estados psicológicos não-humanos – ou nas famosas palavras de Nagel, «o que 

seria ser» (what is it like to be) esses indivíduos de outras espécies (por exemplo, como 

                                                 
28 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 65ss. 
29 «There is a strong[…]reason for viewing[…]animal experiences as being like their human 
counterparts.[…]If their behavior does resemble ours[…], then simplicity again will be on the side 
of attributing shared experiences.» T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 65, 67. (A 
acentuação em itálico é minha.) 
30 Para as respostas do autor contra esse argumento, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, 
pp. 64-67. 
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seria ter a experiência de voar das aves) –, remetemos forçosamente para as nossas 

próprias experiências psicológicas humanas, as únicas que podemos ter (pelo que não 

conseguimos mais do que nos imaginarmos a nós próprios – seres humanos – a voar).31 

Logo, porque não conseguimos imaginar como será para os animais ter a experiência 

de coisa alguma, o que nos impossibilita de conhecer o conteúdo dos seus estados 

psicológicos, segue-se que não lhes podemos atribuir quaisquer crenças ou desejos 

com conteúdo específico. 

No meu entender, a força deste argumento não deve ser menosprezada. Mesmo 

que Regan tenha demonstrado a invalidade da interpretação de Stich quanto à partilha 

de conceitos entre indivíduos, tal não altera o facto de que existe um limite para aquilo 

que podemos conhecer acerca da qualidade dos estados psicológicos dos animais. 

Seguramente, é possível verificar através de inferências causais baseadas em analogias 

anatómico-fisiológicas que as suas experiências não-humanas serão qualitativamente 

mais similares às nossas experiências humanas quanto mais a sua constituição corporal 

se assemelhar à nossa (tal como defendi no capítulo anterior). Contudo, por mais 

completa que venha a ser a nossa compreensão do sistema nervoso dos animais, 

jamais poderemos vir a determinar o quanto as suas experiências são similares às 

nossas.  

A razão é que a qualidade dos seus fenómenos mentais – mais propriamente, a 

forma como esses fenómenos se manifestam na mente de tais indivíduos – é irredutível 

a qualquer descrição, por mais completa que seja, de fenómenos observáveis da sua 

anatomia e fisiologia. Essa irredutibilidade procede da diferença fundamental que 

encontramos entre, por um lado, o plano privado dos fenómenos mentais – o qual é 

acessível somente àquele sujeito que tem a experiência psicológica desses fenómenos 

–, e por outro lado, o plano público em que se enquadram factos e eventos (anatómicos 

ou fisiológicos) os quais sejam verificáveis de um ponto de vista inter-subjectivo.32 

                                                 
31 Cf. T. Nagel, «What is it like to be a Bat?», reeditado em Mortal Questions, pp. 165-180. Como 
se depreende pelo título, nesse ensaio Nagel recorre ao exemplo da ecolocalização dos 
morcegos para ilustrar um tipo de experiência não-humana que nos é inconcebível. 
32 Essa constatação é tão óbvia que até mesmo Nagel e Searle, apesar das suas muitas 
divergências teóricas, estão de acordo sobre essa matéria. Ver, por exemplo, T. Nagel, Mortal 
Questions, pp. 165-167; J. Searle, The Rediscovery of the Mind, em particular o capítulo 3. 
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Pelo-tanto, o único meio de conseguirmos caracterizar com exactidão as 

experiências psicológicas dos outros animais seria conhecer o modo como se 

manifestam subjectivamente os seus fenómenos mentais – ou, respeitando a perspicaz 

observação de Nagel, teríamos de imaginar como é experienciar os fenómenos mentais 

desses indivíduos na «primeira pessoa».33 Ora, para conseguirmos isso, teríamos de 

abandonar a nossa perspectiva humana e adoptar a perspectiva experiencial de outros 

animais, o que é, claro está, impossível. Sendo assim, devemo-nos contentar em saber 

muito genericamente que alguns animais detêm várias capacidades psicofísicas as 

quais serão parecidas em maior ou menor grau com as nossas próprias capacidades em 

consequência do grau de semelhança de certos atributos neuroanatómicos e 

neurofisiológicos que eles venham a partilhar connosco – mas jamais poderemos 

ambicionar descobrir o grau exacto de semelhança entre as suas capacidades e as 

nossas capacidades psicofísicas. 

Quanto muito, a neurociência talvez venha a ser capaz no futuro de apurar com 

precisão que tipo de maquinaria e actividade neurais são a causa desta ou daquela 

característica qualitativa dos nossos estados psicológicos (em termos de percepção 

sensorial, de amplitude no sentimento, de focagem da consciência, etc.), o que 

possibilitaria assim a atribuição por analogia de características similares aos estados 

psicológicos de animais de muitas espécies. Todavia, mantenho que nem assim 

descobriríamos o grau exacto de semelhança entre a qualidade dos nossos estados 

psicológicos e a qualidade dos estados psicológicos desses indivíduos não-humanos, 

pois é impossível estabelecer uma comparação exacta com algo que não se pode 

conhecer exactamente, e jamais poderemos vir a possuir um conhecimento exacto – 

porquanto um tal conhecimento é acessível tão-somente na «primeira pessoa» – de 

quaisquer perspectivas experienciais não-humanas que procurássemos comparar à 

nossa perspectiva humana. 

À luz destas considerações, torna-se por demais evidente a pertinência do 

argumento da imaginação – e porém Regan não lhe dá a devida importância. Como 

                                                 
33 Reitere-se que esse exercício de imaginação é possível relativamente às experiências de 
outros humanos, porquanto cada um de nós sabe que tais indivíduos partilham connosco uma 
base causal que é idêntica à base causal das nossas próprias experiências psicológicas. 
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vimos, ele concede que as experiências dos outros mamíferos são qualitativamente 

diferentes das nossas experiências humanas (similares, é certo, mas não obstante 

diferentes). E no entanto ele não se preocupa com a nossa incapacidade de 

conhecermos a qualidade exacta das experiências desses animais, ou, se se preferir, 

com a nossa impossibilidade de imaginarmos como se fossem nossas as suas 

experiências não-humanas. Displicência essa que leva Regan a pressupor que a 

especificação do conteúdo dos estados psicológicos dos mamíferos não-humanos 

requer a descoberta de uma qualquer semelhança qualitativa relevante com os nossos 

próprios estados psicológicos humanos, isto é, requer a descoberta de uma semelhança 

relevante na manifestação subjectiva dos seus e dos nossos fenómenos mentais. Pois 

bem, no meu entender, um tal pressuposto enfraquece a estratégia defendida por 

Regan. 

É sempre possível alegar que, para especificarmos o conteúdo dos estados 

psicológicos dos mamíferos (ou de quaisquer outros animais não-humanos), não nos 

basta postular – como postula Regan – que as suas experiências são relevantemente 

similares às nossas. Não basta porque, dado um tal pressuposto, torna-se necessário 

apurar em que é que as suas experiências não-humanas e as nossas experiências 

humanas são qualitativamente semelhantes. E poder-se-á argumentar que qualquer 

esforço para apurarmos essa semelhança qualitativa nunca conseguirá cumprir os 

mínimos de uma explicação satisfatória pois nunca viremos a conhecer – jamais 

poderemos vir a imaginar – como será exactamente a qualidade dessas experiências 

não-humanas que procuramos caracterizar.  

Tanto que, se se afirma, por exemplo, que a actividade mental de um qualquer 

animal não-humano possui as características qualitativas x, y e z, as quais sabemos (a 

partir de analogias anatómico-fisiológicas) serem similares a certas características 

qualitativas da nossa actividade mental humana, é possível retorquir que essa afirmação 

carece de suficiente poder explicativo porque afinal nada esclarece acerca da qualidade 

que tais características x, y e z realmente manifestam na subjectividade psicológica 

desse animal. 
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Assim, Regan, na sua tentativa para especificar o conteúdo das crenças e dos 

desejos dos animais não-humanos, abre inadvertidamente uma porta para a entrada 

indiscriminada de cepticismos radicais sobre a viabilidade de uma tal especificação. 

Desta maneira, poder-se-á sempre alegar que não conseguimos especificar com rigor 

quais são as crenças e os desejos que orientam o comportamento dos animais 

justamente porque não conseguimos determinar com rigor como são as suas 

experiências psicológicas.  

 

3.3 – A Melhor Maneira de Especificar Quais São as Crenças 

         e os Desejos dos Animais 

          

Distancio-me de Regan ao propor que a especificação do conteúdo das crenças 

e dos desejos dos animais não necessita de corresponder à descoberta de uma 

qualquer semelhança relevante entre a qualidade desses estados psicológicos não-

humanos e a qualidade das nossas crenças e desejos humanos. Apesar de não 

podermos saber como são exactamente as experiências psicológicas dos animais, julgo 

porém que, quando as circunstâncias o permitem, somos todavia capazes de apurar 

quais são as suas crenças e desejos. Para esclarecer como isso é possível, começo por 

fazer notar que nós conseguimos distinguir facilmente quais são as crenças e os 

desejos dos outros humanos sem que tenhamos de determinar a qualidade dos seus 

estados psicológicos. A fim de ilustrar o que quero dizer, imaginemos a seguinte 

situação.  

Estamos num restaurante e ouvimos alguém pedir uma sopa. A partir deste 

indício apenas, podemos deduzir que a pessoa que fez o pedido acredita que são 

servidas sopas nesse restaurante, e também que ela tem o desejo de comer uma sopa. 

Percebe-se assim que somos capazes de atribuir dois estados psicológicos específicos 

a essa pessoa sem necessitarmos de determinar a sua qualidade subjectiva. Mais 

concretamente, para reconhecermos que essa pessoa tem essa crença e esse desejo 

específicos não precisamos de saber como são as representações mentais convocadas 

por essa mesma crença e desejo. Ou melhor, não precisamos de saber até que ponto 
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tais representações são ou não qualitativamente parecidas com as representações que 

nós próprios geramos quando acreditamos que uma sopa que desejamos comer nos 

será servida num restaurante.34 

Este exemplo visa mostrar que a atribuição de crenças e desejos específicos aos 

nossos congéneres humanos não requer o apuramento da sua qualidade subjectiva em 

grau algum. Não requer porque – e é aqui que pretendo chegar – devemos reconhecer a 

possibilidade de separar logicamente aquilo em que se crê ou se deseja (doravante 

referido como sendo o objecto da crença ou do desejo, o qual se inscreve no plano da 

realidade física: esse objecto pode ser uma coisa ou estado de coisas, um evento, uma 

acção ou uma série de acções próprias ou alheias, a relação entre duas ocorrências 

distintas, etc.) da forma como se crê ou se deseja (isto é, a qualidade da crença ou do 

desejo: o modo como tais estados psicológicos se manifestam subjectivamente). 

É em virtude dessa separação lógica que conseguimos distinguir o objecto das 

crenças e dos desejos de outros humanos sem que tenhamos de atender à sua 

qualidade subjectiva. Conseguimo-lo porque somos capazes de descobrir com 

exactidão quais são aqueles aspectos da realidade cuja representação consciente 

suscita as crenças e os desejos desses indivíduos com base apenas na relação que 

observamos entre as disposições comportamentais desses indivíduos e as 

circunstâncias da realidade envolvente. Nessa medida, especificamos algo acerca do 

conteúdo dos seus estados psicológicos – não a sua qualidade, mas aqueles aspectos 

concretos da realidade física que suscitaram tais estados. É por isso que somos 

capazes de determinar aquilo em que a pessoa que pede a sopa crê e o que deseja 

sem termos de auscultar o que se passa na sua consciência. 

Portanto, se aplicarmos essa mesma separação lógica na investigação do 

conteúdo dos estados psicológicos dos animais não-humanos, segue-se que o nosso 

                                                 
34 Por exemplo, essa pessoa pode muito bem gerar na sua consciência representações relativas 
à preocupação de manter a linha ou à importância de comer de forma saudável que nós não 
geramos quando desejamos comer sopa. E a sua crença de que o restaurante em questão serve 
sopas estará certamente associada a representações mentais advindas de experiências 
passadas concernentes ao serviço de outros restaurantes, experiências essas que nós nunca 
tivemos. Pelo-tanto, a minha perspectiva é a de que neste caso concreto e em casos similares 
não necessitamos de enveredar pela especificação dessas ou de outras representações mentais 
para que possamos atribuir crenças e desejos a outrem. 
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desconhecimento da sua qualidade subjectiva exacta não nos impede de distinguir com 

exactidão o objecto das suas crenças e desejos. Tal como sucede quando distinguimos 

o objecto das crenças e dos desejos de outros humanos, nada nos impossibilita de 

apurar quais são as crenças e os desejos específicos dos animais através da 

interpretação de certos indícios comportamentais que eles exibem na sua relação com a 

realidade envolvente. 

Neste ensejo, aproveito para ressalvar que as conclusões do capítulo anterior 

relativas às experiências conscientes básicas dos animais (vide secções 4.3 e 4.4) 

incidem principalmente na especificação do objecto dessas experiências e só muito 

genericamente se reportam à sua qualidade. Por isso, tive aí o cuidado de fazer notar 

apenas que as experiências psicológicas dos animais conscientes serão 

qualitativamente similares às nossas (sem aprofundar mais) porquanto sabemos, a partir 

de analogias entre a sua e a nossa constituição neuroanatómica e neurofisiológica, que 

as suas experiências se podem referir, quer a objectos externos percepcionados 

mediante os orgãos dos sentidos (mediante a visão, a audição, etc., consoante o 

equipamento sensorial de cada espécie), quer a objectos internos percepcionados 

através da sinalização neural de estados somáticos (estados de dor e de prazer, 

emocionais, etc.). 

 

4 – O Comportamento Como Meio de Especificar  

       as Crenças e os Desejos dos Animais 

4.1 – As Crenças-Preferenciais dos Mamíferos 

 

Assim, desde que a posição de Regan seja reequacionada nos termos que 

acabei de propor, considero correcta a sua tese segundo a qual conseguimos 

especificar algo do conteúdo – ou melhor: conseguimos distinguir exactamente qual é o 

objecto – das crenças e dos desejos dos animais na justa medida em que estes exibem 
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comportamentos interpretáveis como sendo análogos a comportamentos humanos 

motivados por certas crenças e desejos.35 

Agora, qualquer interpretação do comportamento dos animais, de acordo com 

Regan, só é rigorosa se for pautada pelas seguintes condições: (1) há que ter em conta 

todas as circunstâncias atinentes à situação em que o comportamento ocorre (isto é, 

não devemos pretender coligir acções isoladas mas sim atender ao contexto holístico do 

comportamento animal); (2) devemos considerar o comportamento passado do sujeito 

observado quando confrontado com situações similares; e, também, (3) ter como 

referência o comportamento generalizado dos outros membros da mesma espécie 

perante o mesmo tipo de situação.36 

Se estas três condições forem respeitadas, assevera Regan, é legítimo 

interpretar muitos dos comportamentos dos mamíferos não-humanos como evidência da 

sua posse de crenças e desejos específicos, desde que tais comportamentos sejam 

análogos a comportamentos humanos os quais sabemos serem orientados por certas 

crenças e desejos. Segundo Regan, um dos géneros de crença que podemos atribuir a 

todos os mamíferos consiste em acreditar que existe uma conexão entre, por um lado, 

um determinado desejo, e, por outro, a escolha preferencial de uma dada coisa em 

detrimento de outras como meio de satisfazer esse mesmo desejo. Regan denomina 

esse género de crença de crença-preferencial (preference-belief).37 

Para explicar em que moldes as crenças-preferenciais são atribuíveis aos 

mamíferos, Regan aponta para a predilecção que os cães mostram ter por ossos. Com 

efeito, constatamos que os cães revelam habilidades discriminativas em relação aos 

ossos, visto que eles são capazes de diferenciar (aliás com extrema eficácia, 

certamente devido ao seu apuradíssimo olfacto) aquelas coisas que são ossos de todas 

                                                 
35 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 58, 59. Na página 65, Regan cita o filósofo 
David Hume para elucidar a importância da analogia entre o comportamento humano e animal. 
Nas palavras de Hume, «[it is] from the resemblance of the external actions of animals to those 
we ourselves perform, that we [can] judge their internal likewise to resemble ours.» D. Hume, A 
Treatise Concerning Human Nature (1739), L. A. Selby-Bugge (ed.), Oxford, Oxford University 
Press, 1941, p. 176. 
36 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 67-73. 
37 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 58. Eis o género de crença humana que Regan, a 
fim de refutar a objecção de Stich, procura demonstrar que partilhamos também com todos os 
outros mamíferos. 
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as outras coisas que não o são. Também sabemos que, quando eles têm a 

oportunidade, é costume preferirem comer ossos em vez de comer outras coisas. 

Observamos ainda que esse comportamento dos cães é análogo ao comportamento de 

muitas pessoas que preferem utilizar ossos, por exemplo, nos seus estufados de carne 

por via a satisfazer o seu desejo por um certo sabor. Nesta medida, de acordo com 

Regan, podemos atribuir a tais pessoas uma crença-preferencial sobre ossos: elas 

acreditam que os ossos ajudam a melhorar o sabor de alguns cozinhados, em 

detrimento de outros possíveis ingredientes.38  

Pelo-tanto, sempre que (1) um qualquer cão exibir a sua preferência por comer 

ossos numa situação adequadamente contextualizada, porquanto (2) verificamos ser um 

comportamento que ele já repetiu em situações similares e (3) reconhecemos ser um 

comportamento generalizado entre os membros da sua espécie, devemos então 

interpretar esse comportamento como evidência de que esse animal acredita, tal como 

nós, humanos, que a escolha de comer aquelas coisas (as quais concebemos como 

«ossos») em vez de comer outras coisas permite satisfazer um certo desejo (o de comer 

algo saboroso). Nada tenho a criticar quanto à atribuição desta crença-preferencial aos 

cães, desde que essa crença não diga respeito ao desejo de comer algo saboroso.  

Pelos motivos já indicados, não considero necessária a especificação da 

qualidade dos desejos que atribuímos aos animais, e a afirmação de Regan de que os 

cães desejam comer algo «com um sabor específico» envolve a caracterização 

qualitativa (ainda que mínima) das representações mentais que esses animais associam 

aos ossos. Ora, esta leitura do comportamento dos cães é arriscada pois pode não 

corresponder à verdade em alguns casos. 

Talvez alguns cães mais enfastiados aos quais atribuímos o desejo de comer 

ossos porque observamos a sua escolha preferencial em fazê-lo não estejam 

empenhados tanto em saborear o osso que estão a comer, mas mais em exercitar as 

suas mandíbulas – talvez busquem acima de tudo o prazer de mordiscar algo duro. De 

qualquer modo, essa é uma incerteza que não deve comprometer a atribuição do desejo 

                                                 
38 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 57, 58. 
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em causa, pois, como foi sugerido, basta-nos distinguir somente o objecto do desejo de 

outrem para especificarmos algo acerca do seu conteúdo.  

E é válido concluir que o objecto do desejo de qualquer cão que se comporta da 

maneira acima descrita consiste, inequivocamente, no acto de comer ossos, não importa 

a qualidade subjectiva que essa experiência possa vir a assumir na sua consciência. Por 

conseguinte, se não queremos correr desnecessariamente o risco de estarmos 

enganados, o objecto da crença-preferencial sobre ossos que atribuímos aos cães (a 

sua crença de que se tem de escolher aquelas coisas que são ossos em detrimento de 

outras para satisfazer o seu desejo por ossos) só deve dizer respeito ao objecto do 

desejo de comer ossos (isto é, ao acto de comê-los). 

Regan, tendo assim demonstrado, contra Stich, que os cães conseguem partilhar 

com os humanos a mesma crença-preferencial sobre ossos, avança para o estudo de 

outras crenças que todos os mamíferos, na sua opinião, também são capazes de 

possuir. Segundo Regan, subentende-se a partir da atribuição desta crença-preferencial 

aos cães que todos os outros mamíferos são igualmente capazes de formular crenças- 

-preferenciais sobre quaisquer outras coisas ou circunstâncias que satisfaçam os seus 

desejos.39 Tais animais também podem desejar repouso, companhia, sexo, liberdade de 

movimentos, a ausência de dor, etc., e assim formular as crenças-preferenciais 

correspondentes, as quais conseguimos especificar se respeitarmos as três condições 

que conferem rigor à interpretação do seu comportamento.  

Por tudo quanto foi dito, concordo com Regan quanto à viabilidade dessa 

especificação, desde que aquilo que é especificado seja tão-somente o objecto das 

crenças-preferenciais que atribuímos aos mamíferos não-humanos. Como se deve 

compreender, o objecto dos desejos desses animais torna-se evidente pelas habilidades 

discriminativas e diligências comportamentais que eles exibem no sentido de 

conseguirem algo em particular; ao passo que o objecto das suas crenças-preferenciais 

é reconhecível através das escolhas preferenciais que eles manifestam relativamente ao 

objecto dos seus desejos. Um tal comportamento revela-se nessa medida 

suficientemente análogo aos comportamentos típicos que nós, humanos, exibimos a 

                                                 
39 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 73. 



 104 

partir da formulação das nossas próprias crenças-preferenciais: seja porque também 

nós, à semelhança dos outros mamíferos, damos prioridade a certas coisas que 

desejamos em detrimento de outras; seja porque na maior parte das vezes aquilo que 

desejamos a um nível mais essencial (como repouso, companhia, sexo, etc.) é bastante 

similar àquilo que os outros mamíferos também desejam. 

 

4.2 – Outras Evidências Comportamentais  

        Sobre as Crenças dos Mamíferos 

 

A interpretação rigorosa do comportamento dos mamíferos leva à descoberta de 

mais evidências sobre as suas crenças, garante Regan. Para demonstrá-lo, ele insiste 

na observação do comportamento dos cães. Por exemplo, se: (1) um cão ouviu algum 

ruído que anuncie a chegada do seu dono a casa; (2) é costume ele abanar a cauda 

entusiasticamente sempre que o seu dono está prestes a entrar em casa; e (3) é normal 

todos os outros cães abanarem a cauda nas mesmas circunstâncias, então poderemos 

atribuir a esse cão a expectativa de que o seu dono está prestes a entrar em casa, o 

que, por sua vez, implica a posse da respectiva crença (de que o seu dono está prestes 

a entrar em casa).40 Importa referir, embora possam parecer idênticas, as expectativas e 

as crenças não o são para Regan. Ele é claro neste ponto: as crenças que formulamos 

sobre determinado aspecto da realidade constituem a razão ou o motivo porque 

esperamos algo (seja o que for) em relação a isso em que acreditamos.  

Demais, no entender de Regan, se o cão saúda o seu dono com lambidelas 

quando este entra em casa, obtemos a confirmação a posteriori – na medida em que o 

cão age como se de facto esperasse o seu dono – da sua crença de que era realmente 

o seu dono quem se aproximava da porta. Além disso, na minha perspectiva também 

podemos reconhecer que esse comportamento do cão, por ser tão parecido com as 

nossas próprias manifestações de alegria, indicia a presença de sentimentos aprazíveis 

decorrentes por certo da satisfação do seu desejo de que o seu dono chegasse a casa. 

                                                 
40 Para a atribuição de expectativas aos animais, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 
71, 72. 
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Podemos, do mesmo modo, provar que os mamíferos comportam-se 

intencionalmente; ou, como explica Regan, que eles são capazes de fazer uma coisa 

com o propósito consciente de fazer outra coisa.41 O nosso autor continua a recorrer ao 

exemplo dos cães. Ele convida-nos a imaginar um cão que ao raspar as patas na porta 

da rua da sua casa consegue fazer com que o seu dono a abra, e que uma vez fora de 

casa precipita-se a recuperar um osso enterrado algures no quintal. Podemos atribuir a 

esse cão a crença intencional de que está um osso enterrado no quintal, se tivermos 

boas razões para lhe atribuir as respectivas expectativas que derivam de uma tal crença 

respeitando as três condições acima expostas para a interpretação comportamental. 

Nessa conformidade, proponho ainda que também lhe podemos atribuir o desejo 

intencional (na minha acepção, um desejo intencional é um desejo de conseguir algo 

que possibilita satisfazer outro desejo) de que o seu dono viesse abrir a porta a fim de 

satisfazer o seu desejo de recuperar o osso. 

Já a validade da atribuição dessa crença intencional (e desse desejo intencional) 

pode ser sempre confirmada a posteriori mediante a observação do comportamento do 

cão quando, finalmente, ele desenterra o osso. Concerteza que, quando encontra o 

osso, o cão reage de maneira bem diferente do que reagiria se, para sua surpresa, 

encontrasse outra coisa que não fosse o osso que ele esperava encontrar. 

Compreendidas assim em contexto, as expressões de surpresa dos cães (as quais são 

facilmente identificáveis) indicam-nos até prova em contrário, defende Regan, que esses 

animais conseguem, de algum modo, distinguir entre crenças verdadeiras e crenças 

falsas.  

Concordo com Regan quanto à conclusão de que os cães podem ter crenças 

que originam expectativas e suscitam comportamentos intencionais, crenças essas que 

eles conseguem avaliar como sendo verdadeiras ou falsas graças à sua percepção da 

realidade (uma conclusão que, gostaria de acrescentar, deve também incluir o 

reconhecimento de que os cães conseguem formular desejos intencionais). Também 

estou de acordo com Regan quanto à generalização dessa mesma conclusão para 

                                                 
41 Para a atribuição de comportamento intencional aos animais, cf. T. Regan, The Case for 
Animal Rights, pp. 70, 71. 
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todos os mamíferos, em face das suas fortes semelhanças comportamentais e 

anatómico-fisiológicas. Mas só concordo se, repito uma última vez, aquilo que é 

especificado mediante a observação do comportamento desses animais seja o objecto e 

não a qualidade subjectiva das suas crenças e desejos.  

Portanto, de ora em diante toda e qualquer especificação aqui proposta sobre o 

conteúdo dos estados psicológicos dos animais não-humanos deve ser entendida como 

uma especificação do seu objecto. Com esta condição em mente, a questão que agora 

se nos coloca é a de saber se também seremos capazes de distinguir quais são as 

crenças e os desejos dos restantes animais aqui tidos como conscientes (aves, répteis, 

anfíbios, peixes e cefalópodes). 

 

5 – A Atribuição de Crenças e Desejos Específicos 

      aos Restantes Animais Conscientes 

5.1 – A Atribuição de Crenças-Preferenciais 

 

À semelhança do que sucede com os mamíferos, também todos os outros 

animais aqui reputados como sendo conscientes manifestam comportamentos que 

possibilitam a especificação do conteúdo de muitas das suas crenças e desejos. A fim 

de provar que essa especificação é possível a partir da observação do comportamento 

desses animais, recorro a alguns estudos, os quais, importa frisar, cumprem as três 

condições propostas por Regan para uma interpretação comportamental rigorosa. De 

facto, a validade científica dos resultados desses estudos procede: (1) do controlo e 

monitorização de todos os aspectos do meio que possam ter influência no 

comportamento dos sujeitos observados; (2) da repetição dos testes até que seja 

identificado um padrão regular nas condutas emitidas por cada sujeito; e (3) da 

aplicação do mesmo teste a vários sujeitos da mesma espécie. Primeiro, atentemos, 

muito brevemente, em cinco estudos que evidenciam as preferências de alguns animais 

que pertencem à classe das aves, dos répteis, dos anfíbios, peixes e cefalópodes 

(penso que bastará, para cada classe, atentarmos somente num comportamento típico 

de uma espécie apenas). 
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No que concerne às aves, provou-se, por exemplo, que as galinhas domésticas, 

se lhes for dada a oportunidade de escolherem entre um chão artificial feito de arame e 

um chão mais natural coberto com terra e serradura, preferem permanecer muito mais 

tempo sobre o chão mais natural (porque podem aí satisfazer o seu impulso de raspar 

com as patas e bicar em busca de sementes).42 No caso dos répteis, descobriu-se, por 

exemplo, que as cobras-garter macho preferem cortejar as fêmeas de maiores 

dimensões, e que conseguem distingui-las das mais pequenas porque elas libertam no 

ar (através da pele) uma maior quantidade de um certo tipo de feromonas do que a 

quantidade libertada pelas fêmeas mais pequenas.43 Em relação aos anfíbios, verificou- 

-se que os sapos da espécie Bufo boreas, embora tímidos na presença de outros 

animais, quando captam através da água o odor dos seus conspecíficos e de outros 

anfíbios (como rãs) tendem a procurar a sua companhia.44 

A respeito dos peixes, é sabido que os peixes-combatente macho, famosos 

pelas suas qualidades agressivas, ainda que não revelem uma disposição especial para 

lutar com outros animais, no entanto empenham-se em lutar com os seus conspecíficos 

macho, visto que chegam a repetir várias vezes um longo percurso só para lutarem com 

a sua própria imagem reflectida num espelho.45 Relativamente aos cefalópodes, apurou- 

-se que os polvos gigantes optam por comer mais mexilhões (da espécie Mytilus) e 

menos ameijoas (da espécie Protothaca) quando têm de os abrir (pois os músculos 

adutores dos mexilhões, veio a verificar-se, oferecem muito menos resistência à 

abertura do que os das ameijoas), mas que, quando lhes são oferecidos os mexilhões e 

as ameijoas já abertos, os polvos preferem antes comer as ameijoas em detrimento dos 

mexilhões.46 

                                                 
42 Cf. Marian Stamp Dawkins, Through Our Eyes Only?: The Search for Animal Consciousness, 
Oxford, Freeman, 1993, pp. 152, 153. 
43 Cf. M. P. Mason e R. T. Mason, «Variation in a Female Sexual Attractiveness Pheromone 
Controls Male Mate Choice in Garter Snakes», in Journal of Chemical Ecology 28 (6), 2002, pp. 
1269-1285. 
44 Cf. Lee B. Kats et al., «Effects of UV-B Radiation on Anti-Predator Behavior in Amphibians: 
Reply to Cummins», in Ethology 108, 2002, pp. 649-654. 
45 Cf. M. S. Dawkins, Through Our Eyes Only?, pp. 159-162. É sabido que se se colocarem dois 
peixes-combatente macho no mesmo aquário eles lutarão um com o outro possivelmente até à 
morte, mas que sozinhos toleram bem a presença de fêmeas e de peixes de outras espécies.    
46 Cf. Jennifer A. Mather e Roland C. Anderson, «Octopuses Are Smart Suckers!», disponível em 
http://www.manandmollusc.net/smart_suckers.html.  
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Perante tais comportamentos, podemos atribuir a todos estes animais crenças- 

-preferenciais específicas, respeitando a definição reganiana de crença-preferencial. 

(Como se verá na secção 6.3, será necessário alterar essa definição para que se possa 

adequar ao comportamento de alguns destes animais. No entanto, é possível aplicar por 

ora o essencial dessa definição nas considerações que se seguem.)  

Antes de mais, devo reiterar que os indícios já apresentados em defesa da sua 

posse de consciência permitem-nos reconhecer a capacidade de todos esses animais 

para gerarem crenças (para construirem representações mentais conscientes acerca 

daquilo que lhes acontece externa e internamente) e para formularem desejos (para 

terem a percepção consciente das suas pulsões comportamentais – dos seus apetites – 

na obtenção daquilo que optimiza as condições internas e homeostáticas do seu 

organismo).  

Adicionalmente, a fazer valer a reformulação aqui proposta da solução reganiana 

para o problema da especificação, o comportamento exibido por esses animais no 

sentido de conseguirem algo em particular – seja melhorar um certo aspecto no seu 

ambiente, acasalar com parceiros sexuais dotados de determinadas características, 

promover ou evitar a interacção com certos animais ou mesmo lutar contra certos 

animais, comer algo de que gostam especialmente – constitui evidência suficiente para 

especificarmos o conteúdo dos seus desejos. Deste modo, porque devemos notar que 

todos esses animais revelam habilidades discriminativas porquanto conseguem 

distinguir certas coisas as quais preferem em detrimento de outras para satisfazer os 

seus desejos, segue-se que a melhor interpretação do seu comportamento é a de que 

eles acreditam existir uma conexão entre os seus desejos e a escolha preferencial de 

certas coisas em detrimento de outras para satisfazer esses mesmos desejos. Pelo- 

-tanto, devemos atribuir-lhes crenças-preferenciais específicas. 

Assim, é legítimo afirmar: que as galinhas domésticas, relativamente ao seu 

desejo de vasculhar o chão em busca de sementes, possuem uma crença-preferencial 

sobre um tipo de chão mais natural, coberto de terra e serradura, porquanto o preferem 

ao outro tipo de chão mais artificial; que as cobras-garter macho, relativamente ao seu 

desejo sexual, possuem uma crença-preferencial sobre fêmeas de maiores dimensões 
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dado que as preferem às fêmeas mais pequenas; que os sapos da espécie Bufo boreas, 

relativamente ao seu desejo por companhia, possuem uma crença-preferencial sobre os 

seus conspecíficos e outros anfíbios, visto que não são igualmente atraídos por outros 

animais; que os peixes-combatente macho, relativamente ao seu desejo de lutar, 

possuem uma crença-preferencial sobre os seus conspecíficos macho, porque não 

revelam a mesma apetência para lutar com outros animais; e que os polvos, 

relativamente ao seu desejo por comida, possuem uma crença-preferencial sobre 

ameijoas em detrimento dos mexilhões, pois, quando abertas, preferem comê-las a 

comer mexilhões abertos. 

Consequentemente, podemos induzir que todos os animais que protagonizaram 

esses cinco comportamentos também podem formular crenças-preferenciais sobre 

quaisquer outras coisas que satisfaçam os seus desejos. E um tal reconhecimento, por 

seu turno, conduz à consequente indução de que os restantes animais que pertencem 

às cinco classes por eles representadas (porquanto partilham com eles dispositivos 

anatómico-fisiológicos análogos os quais sabemos serem relevantes para a produção de 

consciência, e, por conseguinte, para a formulação de crenças e desejos) serão em 

princípio igualmente capazes de gerar crenças-preferenciais em função de quaisquer 

desejos que possam ter, crenças essas que também poderemos especificar desde que 

tais animais manifestem através do seu comportamento a sua preferência por certas 

coisas em detrimento de outras. 

 

5.2 – Mais Conclusões Sobre as Crenças e os Desejos  

         das Aves, Répteis, Anfíbios, Peixes e Cefalópodes 

 

Os dois estudos que acabámos de ver sobre os sapos da espécie Bufo boreas e 

os peixes-combatente macho dão conta de mais alguns aspectos do comportamento 

desses animais que passo agora a analisar. Atentemos primeiro no caso dos peixes- 

-combatente macho. Embora esses peixes, como foi referido, repitam várias vezes um 

longo trajecto a fim de lutarem com o seu próprio reflexo num espelho, verificou-se que 

eles dão no entanto preferência à obtenção de alimento porquanto se sujeitam a repetir 
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ainda mais vezes o mesmo percurso para conseguirem recompensas em alimento. A 

etóloga Marian Stamp Dawkins alude a este estudo para comprovar a sua tese de que é 

possível apurar não apenas aquilo que os animais desejam, mas também, em certa 

medida, o grau de intensidade com que o desejam.  

Dawkins defende que:  

 
[n]ós podemos “perguntar” aos animais o que importa para eles, usando acções e 

não palavras. Até aqui as respostas mais claras têm vindo de experiências feitas por 

psicólogos que treinam animais para desempenhar acções a fim de conseguirem 

vários tipos de recompensas. […]Agora, se virarmos a nossa atenção para o valor 

que o animal coloca na recompensa em si mesma, particularmente em relação ao 

esforço que ele tem de fazer para consegui-la, nós conseguimos aprender não 

apenas o quê, mas também o quanto algo importa para ele.47 

  

Assim, podemos concluir que o desejo dos peixes-combatente macho em se 

alimentarem – porquanto se esforçam mais nesse sentido – é prioritário relativamente 

ao seu desejo por lutar com outros machos. Também o estudo comportamental dos 

sapos Bufo boreas revela uma outra forma elementar de compreendermos o quanto os 

animais desejam algo. Constatou-se que esses sapos, embora tenham a tendência para 

procurar a companhia dos seus conspecíficos e de outros anfíbios, todavia preferem 

afastar-se de todos eles assim que se apercebem de sinais químicos de alarme 

lançados na água pelos seus conspecíficos.48 Desta maneira, a escolha feita pelos 

sapos para satisfazer um desejo às expensas da frustração de outro desejo (em fugir do 

perigo esquivando-se à companhia dos seus conspecíficos e de outros anfíbios) oferece 

também uma prova clara de que esses animais conferem mais valor àquilo que satisfaz 

o desejo que foi levado avante e menos valor àquilo que é contemplado no desejo que 

foi preterido. 

                                                 
47 «In theory, then, we can “ask” animals what matters to them, using actions not words. The 
clearest answers so far have come from experiments done by psychologists training animals to 
perform actions for various sorts of reward.[…]Now, by turning our attention to the value the 
animal places on the reward itself, particularly in relation to the effort it has to make to get it, we 
can learn not just what, but also how much, something matters to it.» M. S. Dawkins, Through Our 
Eyes Only?, pp. 147, 149. 
48 Cf. L. B. Kats et al., «Effects of UV-B Radiation on Anti-Predator Behavior in Amphibians: Reply 
to Cummins», pp. 649-651.  
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Portanto, não só é possível, mediante a observação do seu comportamento, 

especificarmos o conteúdo dos desejos dos animais não-humanos, mas somos também 

capazes de gizar uma hierarquia dos seus desejos, quer mediante a avaliação do 

esforço por eles dispendido para conseguirem aquilo que desejam, quer pelas escolhas 

que fazem quando manifestam desejos antagónicos. 

Por outro lado, também podemos notar que as aves, os répteis, os anfíbios, os 

peixes e os cefalópodes são capazes de agir de modo aparentemente intencional. 

Demonstram isso os dois estudos comportamentais indicados no final do capítulo 

anterior para sustentar a atribuição de consciência a todos esses animais: o estudo de 

Bitterman e o estudo de Fiorito e Scotto. Os animais referidos nesses dois estudos 

deram provas de que aprenderam a fazer uma coisa com o propósito de fazer outra 

coisa: eles aprenderam, ora a premir botões, ora a pressionar discos de plástico, ora a 

investir sobre bolas de certa cor, com o propósito de virem a comer quaisquer 

recompensas em alimento que pudessem assim conseguir.  

Por certo, se esses animais se esforçaram por desempenhar sistematicamente 

essas acções, foi porque eles, de alguma maneira, esperavam ser com isso 

recompensados em comida. Não parece existir outra explicação plausível para a 

orientação e insistência do seu comportamento – aliás, a hipótese de que esses animais 

conseguem agir em função das suas expectativas para obter recompensas em alimento 

é a premissa que dirige os investigadores na criação desse tipo de experiências 

comportamentais. 

Não obstante, deixo em aberto a questão de saber se as acções de todos esses 

animais foram realmente intencionais, isto é, se foram guiadas por uma intenção – por 

um propósito consciente – de obter recompensas, e se, nesse caso, todos esses 

animais tinham a crença intencional de que viriam a ser recompensados pelas suas 

acções. O porquê dessa incerteza será aflorado mais à frente neste capítulo, na secção 

6.3, em que se procurará apurar, entre outras matérias, se as expectativas dos animais 

dotados de consciência derivam necessariamente de processos geradores de intenções 

e crenças intencionais, ou se poderão também derivar, no caso de alguns desses 
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animais (daqueles cuja estrutura neural é mais simples), unicamente de processos 

fisiológicos e não-conscientes.  

No que concerne à distinção entre crenças verdadeiras e falsas, penso que uma 

tal capacidade pode ser atribuída com total segurança somente a alguns animais 

vertebrados. Sem dúvida, muitos mamíferos (a começar por aqueles que pertencem a 

espécies socialmente complexas com as quais estamos habituados a interagir, como os 

cães) exibem repertórios comportamentais cuja sofisticação emocional (expressa na sua 

postura corporal, acção orquestrada dos músculos faciais e das orelhas, modulação das 

vocalizações) nos permite avaliar com bastante detalhe a sua surpresa quando as suas 

expectativas são frustradas.  

Além dos mamíferos, também as aves conseguem expressar manifesta surpresa 

em certas circunstâncias. Um papagaio-cinzento chamado Alex dá-nos uma boa 

amostra disso mesmo. Alex foi submetido a vários testes pela psicóloga Irene 

Pepperberg a fim de estudar a sua aptidão para conceber a permanência de objectos.49 

Verificou-se que Alex conseguia descobrir de entre três copos invertidos aquele que 

escondia um objecto após ter observado a colocação do objecto sob o copo. A certa 

altura no decurso da experiência, Pepperberg decidiu passar uma rasteira a Alex e fingiu 

esconder o objecto sob um dos copos. Quando Alex virou o copo e deparou-se com a 

falta do objecto, soltou o «Yip!» que faz sempre que é sobressaltado – uma evidência 

inconfundível de que, nesse preciso instante, ele se apercebeu da falsidade da sua 

crença em relação ao sítio onde deveria estar o objecto. 

Todavia, uma vez que animais como os cefalópodes, peixes, anfíbios e répteis 

revelam nuances comportamentais menos evidentes para nós, torna-se mais difícil o 

reconhecimento das suas expressões de surpresa, o que pode comprometer a 

atribuição a esses animais da capacidade de distinguirem entre crenças verdadeiras e 

falsas. Ainda assim, talvez o estremecer súbito dos seus corpos possa contar como um 

sobressalto – como uma manifestação emocional de surpresa – quando ocorre em 

                                                 
49 Pepperberg comunicou este episódio pessoalmente a Wise. Cf. S. Wise, Drawing the Line, p. 
101. Foi Piaget quem defendeu que a percepção da permanência de objectos constitui a primeira 
estrutura do desenvolvimento da inteligência da criança. Para uma discussão sobre a teoria 
piagetiana e a sua aplicação no estudo da mente animal, cf. S. Wise, Drawing the Line, pp. 52-
61, 129, 230. 
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circunstâncias que justifiquem essa interpretação. Tal possibilidade coaduna-se com a 

posição de DeGrazia quanto àquilo que é exigido para o sentimento de surpresa: na sua 

opinião, a «[s]urpresa requer apenas a expectativa de algo e depois a percepção (talvez 

com um sentimento súbito de alerta) de que essa expectativa não foi satisfeita.»50 Seja 

como for, descobrir o quão longe na escala filogenética se pode encontrar a capacidade 

de distinguir entre crenças verdadeiras e falsas é um desafio que ultrapassa o âmbito 

desta investigação. 

Só posso aqui admitir que talvez essa capacidade seja evolutivamente mais 

antiga do que inicialmente se poderá pensar, uma hipótese que Searle ajuda a colocar 

em perspectiva. Também ele concorda com a atribuição dessa capacidade aos animais 

não-humanos. Não nos deve estranhar, refere Searle, que os animais consigam 

distinguir entre crenças verdadeiras e falsas ou entre desejos satisfeitos e insatisfeitos, 

mesmo que tais indivíduos não possuam os conceitos de verdade ou falsidade, 

satisfação ou insatisfação, crença ou desejo. É que, nas suas palavras: «[a]final de 

contas, pela visão os animais distinguem entre objectos de cor vermelha e de cor verde 

sem que tenham os conceitos de visão, cor, vermelho ou verde.»51 

 

6 – A Atribuição por Regan  

     de Outras Capacidades Psicofísicas aos Mamíferos  

6.1 – A Argumentação Reganiana 

 

Por meio a atribuir outras capacidades psicofísicas aos mamíferos, Regan apoia- 

-se na tese de que esses animais conseguem formular crenças-preferenciais, ter 

                                                 
50 «Surprise requires only an expectation of something and then an awareness (perhaps with a 
sudden, alert feeling) that the expectation was not met.» D. DeGrazia, Taking animals seriously, 
p. 149. 
51 «After all, in vision animals distinguish between red colored from green colored objects without 
having the concepts vision, color, red or green.» Esta passagem pertence a um ensaio de Searle 
intitulado Animal Minds, ao qual só consegui ter acesso através das citações de DeGrazia, 
citações essas que foram feitas numa altura em que esse ensaio não tinha sido ainda publicado. 
Assim, só posso proporcionar aqui a referência bibliográfica de DeGrazia. D. DeGrazia, Taking 
animals seriously, p. 149. 
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expectativas e agir de modo intencional.52 Ele começa por defender que os mamíferos 

não seriam capazes de formular crenças-preferenciais se não possuissem também as 

capacidades de recordar e de formar conceitos gerais. A sua argumentação pode 

resumir-se no seguinte. 

Se os mamíferos não fossem capazes de recordar coisa alguma, então não 

poderiam elaborar crenças-preferenciais, pois esse género de crença procede 

justamente da recordação daquelas experiências passadas que levaram ao 

reconhecimento de que determinadas coisas são preferíveis a outras para a satisfação 

de certos desejos. De forma a defender esta sua tese, Regan retoma o exemplo aqui 

sobejamente tratado da crença-preferencial que os cães têm sobre ossos. Como é 

óbvio, os cães, quando nascem, não conhecem ainda o sabor dos ossos, pelo que, 

assevera Regan, esses animais tiveram de aprender ao longo da sua experiência de 

vida que comer ossos é preferível a comer outras coisas para satisfazer o seu desejo 

por um certo sabor – eles tiveram pois de adquirir essa informação e de a reter na sua 

memória.53 

Além disso, garante Regan, se os mamíferos conseguem formular crenças- 

-preferenciais (o mesmo é dizer: se conseguem formular crenças gerais aplicáveis a 

todas aquelas coisas que reconhecem como sendo preferíveis para a satisfação de 

certos desejos), conseguem-no porque esses animais serão certamente capazes não só 

de percepcionar através dos sentidos essas coisas que preferem, mas também de as 

abstrair mentalmente a partir de situações particulares, de formar conceitos gerais que 

incluam todas essas coisas, e de aplicarem tais conceitos a novas situações 

particulares. 

Por outro lado, Regan assegura que os mamíferos também conseguem elaborar 

crenças acerca do futuro. Ele extrai essa consequência, quer da capacidade 

manifestada por esses animais para formarem expectativas acerca daquilo em que 

acreditam (isto é, porquanto conseguem esperar ocorrências futuras com base no que 

                                                 
52 Regan justifica a atribuição dessas demais capacidades aos mamíferos nos seguintes termos: 
«The way to proceed is via a transcendental argument: Given that [mammals have] the 
preference-belief, how is this possible?» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 73. 
53 Conclui o autor: «If dogs lacked memory, then they could not form any general belief and thus 
could not grasp the preference-belief.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 73. 
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acreditam que irá acontecer), quer da aptidão por eles demonstrada para agirem 

intencionalmente a fim de satisfazerem os seus desejos no futuro (sendo que para 

Regan, e eu concordo, a intenção – ou seja, o propósito consciente – de atingir um 

determinado objectivo no futuro pressupõe a posse de crenças – de representações 

conscientes – sobre o futuro).54 

Da minha parte, julgo que existem boas razões para aceitarmos a conclusão de 

que os mamíferos partilham connosco as capacidades de recordar, de formar conceitos 

gerais e de elaborar crenças sobre o futuro. Todavia, as razões avançadas por Regan 

para sustentar essa conclusão não se afiguram, a meu ver, suficientemente sólidas: ele 

afasta-se da verdade, por um lado, quando estipula que se não atribuirmos aos 

mamíferos as primeiras duas dessas três capacidades então não seremos capazes de 

explicar como podem esses animais (ou como pode outro animal qualquer) formular 

crenças-preferenciais; e, por outro lado, quando admite que a posse de expectativas 

implica inevitavelmente a elaboração de crenças sobre o futuro (embora deva reiterar a 

minha concordância com Regan que a intenção consciente de atingir objectivos no 

futuro pressupõe a posse de tais crenças). 

Com efeito, acabei de propor que todos os vertebrados e os cefalópodes 

conseguem formular crenças-preferenciais e ter expectativas, e no entanto não 

considero que a posse dessas duas capacidades, por si só, constitua motivo suficiente 

para inferir que todos esses animais também são dotados de memória, de pensamento 

conceptual ou da capacidade de elaborar crenças sobre o futuro. Pois, no meu 

entender, ser-se capaz de formular crenças-preferenciais e de ter expectativas não 

requer nenhuma dessas três capacidades psicofísicas. Algumas elucidações bastante 

plausíveis oferecidas por Damásio corroboram esta interpretação. 

 

 

                                                 
54 Referindo-se ao cão que serviu de exemplo imaginário para uma boa parte da sua 
argumentação sobre a mente dos mamíferos, Regan escreve: «If, as has been argued, Fido has 
expectations about what will occur and beliefs correlated with these expectations, then he 
certainly has beliefs about the future, a finding that is reinforced by considering a related question 
– namely, whether Fido can reasonably be viewed as acting intentionally.» T. Regan, The Case 
for Animal Rights, p. 74. 
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6.2 – A Tese Damasiana dos Marcadores Emocionais 

 

Como vimos, Damásio reconhece que animais relativamente simples do ponto 

de vista neural como são as abelhas conseguem desencadear, de modo reflexo e 

automático, emoções sociais mediante a percepção de estímulos proporcionados pelos 

actos de outras abelhas. Porém, a apreciação feita por Damásio da maquinaria 

emocional desses extraordinários insectos não fica por aí. Ele também esclarece que 

muitos dos comportamentos mais complexos das abelhas procedem de dispositivos 

fisiológicos específicos aos quais dá o nome de marcadores emocionais.55 Segundo a 

sua teoria, os marcadores emocionais activam automaticamente emoções, emoções 

essas que marcam as várias alternativas de acção que o organismo pondera executar. 

Essa marcação emocional é prévia à execução da acção, e é agradável (exerce uma 

função motivadora da acção) ou desagradável (exerce uma função desmotivadora) 

porquanto no passado acções semelhantes praticadas em circunstâncias semelhantes 

conduziram, respectivamente, a estados somáticos agradáveis ou desagradáveis.56  

Desta maneira, os marcadores emocionais condicionam o comportamento do 

organismo, impelindo-o, ora a repetir e a aperfeiçoar estratégias de acção que foram 

bem-sucedidas no passado (cujo resultado terá sido somaticamente avaliado como 

benéfico), ora a evitar estratégias que se provaram mal-sucedidas (cujo resultado foi 

somaticamente avaliado como prejudicial). Damásio recorre àquilo que chama de versão 

oculta (não-mental, meramente neurofisiológica) desses mecanismos emocionais para 

explicar o modo como as abelhas, com um mínimo de experiência, conseguem escolher 

previamente os tipos de flor que oferecem mais néctar.57 Tais processos de motivação 

comportamental operam, portanto, fora da alçada da consciência. 

                                                 
55 A hipótese damasiana dos marcadores emocionais é elucidada com maior profundidade na 
obra Descartes’ Error. Aí, Damásio ainda designava esses marcadores de «somáticos». 
56 Para a argumentação do autor, cf. A. Damásio, Descartes’ Error, capítulo 8. 
57 O autor escreve: «[I]t is apparent that in organisms whose brains do not provide for 
consciousness and reasoning, covert mechanisms are the core of the decision-making 
apparatus.[…]This is, in all likelihood, how worker bumblebees “decide” on which flowers they 
should land in order to obtain the nectar they need to bring back to the hive.» A. Damásio, 
Descartes’ Error, p. 185. 
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No caso de se possuir um sistema nervoso mais complexo, a situação já é outra: 

uma situação que pode ser manifestamente sentida pelo organismo que decide a um 

nível consciente. Respeitando Damásio, também as decisões tomadas por seres 

conscientes recebem a orientação deste género de mecanismos emocionais, sob a 

forma de sentimentos agradáveis ou desagradáveis.58 (Haverá a oportunidade de avaliar 

a influência de tais sentimentos nos nossos processos de decisão quando abordarmos a 

problemática da nossa motivação enquanto agentes morais.) Pelo-tanto, se se aceitar 

esta tese dos marcadores emocionais, dever-se-á presumir que tais mecanismos 

também desempenham um papel importante na regulação do comportamento daqueles 

animais que parecem ser dotados de formas mais simples de consciência.  

Refiro-me a animais como os répteis, anfíbios, peixes e cefalópodes, aos quais 

não me arrisco a atribuir as capacidades de recordar, de formar conceitos gerais e de 

elaborar crenças sobre o futuro. Mais à frente (na secção 8.3 deste capítulo) serão 

esclarecidos os motivos dessa prudência. Porém, devo desde já clarificar que não estou 

a sugerir que estes animais não possuem tais capacidades. Reconheço tão-só que 

talvez as evidências disponíveis não sejam suficientemente fortes para determinar, com 

base no modelo explicativo de Damásio, se eles as possuem ou não – ao invés do que 

sucede, como tentarei mostrar, com os mamíferos e as aves. 

 

6.3 – A Invalidade da Argumentação Reganiana  

         em Consequência da Tese dos Marcadores Emocionais  

 

De qualquer modo, mesmo que não haja meio de atribuir ou rejeitar com 

segurança as supra-enunciadas capacidades psicofísicas aos répteis, anfíbios, peixes e 

cefalópodes, se aceitarmos a tese damasiana dos marcadores emocionais, então 

também teremos de aceitar que todos esses animais serão no entanto capazes de 

formular crenças-preferenciais e ter expectativas. Eles serão capazes de acreditar 

                                                 
58 No que concerne a nós e a todos os outros organismos dotados de sentimentos, Damásio 
sumariza: «In short, somatic markers are a special instance of feelings generated 
from[…]emotions. Those emotions and feelings have been connected, by learning, to predicted 
future outcomes of certain scenarios.» A. Damásio, Descartes’ Error, p. 174. 
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conscientemente que há que escolher determinadas coisas e não outras para garantir a 

satisfação de certos desejos na justa medida em que conseguem sentir emoções 

agradáveis ou desagradáveis, emoções essas que norteiam as suas escolhas 

preferenciais em função do resultado emocional agradável ou desagradável de escolhas 

semelhantes feitas no passado. 

Assim, por exemplo, um peixe poderá formular uma crença-preferencial sobre 

uma espécie particular de presa porquanto as suas escolhas em predar esse tipo de 

presa foram bem-sucedidas no passado. Tanto que, de todas as vezes que esse peixe 

tiver o desejo de comer e se deparar com esse tipo de presa, ele será emocionalmente 

impelido a caçar presas dessa espécie em vez das de outras espécies. 

Bem entendido, não estou com isto a afirmar que os répteis, anfíbios, peixes e 

cefalópodes conseguem formular crenças-preferenciais porque conseguem recordar 

experiências passadas. Afinal, acabei de referir na secção anterior que não lhes 

pretendo atribuir aqui (nem tão-pouco negar) a faculdade da memória. Aquilo que estou 

a afirmar é que a formulação de crenças-preferenciais não necessita da capacidade de 

recordar – pode bastar somente a activação reflexa e automática de reacções 

emocionais que tenham sido condicionadas por experiências passadas. 

Referiu-se atrás, em conformidade com Searle (vide primeiro capítulo, secção 

5.2), que os seres conscientes têm a vantagem adaptativa de conseguirem conhecer – 

isto é, de conseguirem focar na sua mente por meio da consciência – os seus estados 

orgânicos internos e as suas experiências de acção com relativa minúcia e 

discriminação. Sendo assim, todos os animais conscientes terão por certo algum 

conhecimento dessas reacções emocionais, puramente reflexas e automáticas, 

desencadeadas por certos grupos de estímulos, as quais orientam a sua decisão sobre 

qual será a melhor forma de agir. Aliás, é de supor que os animais conscientes 

conseguem organizar as suas relações com o meio exterior de modo flexível e criativo 

precisamente porque a sua decisão de agir não será guiada tão-só por essas reacções 

automáticas a estímulos, mas também envolverá algum grau de análise consciente 

dessas mesmas reacções. 
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A partir destes esclarecimentos, sugiro uma noção de crença-preferencial que é 

mais inclusiva do que a noção reganiana. Tal como a concebo, essa noção passa a 

incluir não apenas as crenças passíveis de serem mantidas enquanto memórias 

disposicionais, mas também aquelas crenças que surgem e desaparecem no foco da 

consciência nuclear, as quais incidem sobre os impulsos reflexos e automáticos que 

motivam o organismo a escolher preferencialmente uma dada coisa em detrimento de 

outras para saciar um determinado desejo. Esta sugestão parece fazer sentido, pois as 

crenças do segundo tipo também dão a conhecer ao organismo a existência de uma 

conexão – neste caso, de uma conexão emocional, puramente reflexa e automática, que 

é sentida conscientemente apenas no instante imediato – entre a escolha preferencial 

de uma dada coisa e a satisfação de um determinado desejo. 

Se se aceitar este alargamento da noção de crença-preferencial, então também 

não deverá ser necessária a formação de conceitos gerais para se poder formular 

crenças-preferenciais. Pois a fazer valer a explicação de Damásio, basta a reactividade 

dos marcadores emocionais para que o organismo consiga discriminar automaticamente 

aquelas coisas cuja escolha preferencial possibilitou no passado satisfazer da melhor 

maneira os seus desejos. Como? Basicamente, mediante a repetição e o consequente 

reforço das mesmas respostas emocionais a grupos similares de estímulos.59 

Resumindo, estas crenças preferenciais, as quais não são mantidas na memória 

nem necessitam de categorização conceptual, equivalem a representações conscientes 

de reflexos automáticos sentidos pelo organismo. Transpondo as conclusões de Searle 

para esta questão, podemos reconhecer que a mais-valia adaptativa dessas crenças é a 

de conferir ao organismo um conhecimento mais minucioso e discriminativo do seu 

estado interno imediato (neste caso, do seu desejo) e daquilo que o rodeia (daquilo que 

                                                 
59 Além de serem condicionados por experiências passadas, os marcadores emocionais também 
poderão operar em virtude de orientações desenvolvidas filogeneticamente, como parece 
acontecer, por exemplo, com a predisposição das galinhas domésticas para vasculhar o chão em 
busca de sementes ou com a agressividade entre os peixes-combatente macho. O antepassado 
evolutivo das galinhas domésticas actuais desenvolveu esse comportamento com fins 
adaptativos. Cf. M. S. Dawkins, Through Our Eyes Only?, pp. 152, 153. Quanto ao «espírito 
guerreiro» dos peixes-combatente, este foi reforçado através do apuramento da espécie por 
criadores. 
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é objecto preferencial do seu desejo em detrimento daquilo que não é).60 Na prática, 

esse conhecimento, aliado à representação consciente das experiências de acção, 

possibilita aos seres conscientes inventar novas e melhores maneiras de agir que os 

seres não-conscientes, os quais se encontram munidos apenas de reflexos automáticos, 

nunca poderiam inventar. 

Mais. A marcação emocional operada por este género de mecanismos, 

presumivelmente, também poderá criar expectativas em todos os animais que possuem 

consciência, sejam eles capazes ou não de elaborar crenças sobre o futuro. Se todos 

esses animais, independentemente de serem ou não capazes de construir 

representações conscientes acerca daquilo que poderá suceder em consequência das 

suas acções, não obstante têm a consciência de que sentem, ora emoções agradáveis 

que os motivam a agir num dado sentido ora emoções desagradáveis que os 

desmotivam a agir noutro sentido, então, nessa medida, será legítimo inferir que todos 

eles conseguem conscientemente antecipar algo de agradável ou desagradável em 

relação às várias alternativas de acção que ponderam executar. Mais precisamente, o 

seu estado corporal prévio à acção suscita em todos esses animais um estado mental 

de expectativa, porquanto os leva a prepararem-se para «algo» que é conscientemente 

sentido como agradável ou desagradável – mesmo se alguns desses animais, repito, 

não tiverem nenhuma consciência do que possa ser esse «algo». 

Assim se reconhece, com esta interpretação, que algumas expectativas poderão 

resultar não necessariamente de crenças sobre o futuro, mas tão-só da percepção 

consciente de fenómenos que acontecem no interior do organismo, designadamente, do 

sentimento de emoções suscitadas em consequência de experiências do passado. É 

claro, quaisquer expectativas que assentem apenas no conhecimento de fenómenos 

                                                 
60 Talvez tenha sido através desse género de processamento emocional de estímulos que 
peixinhos-dourados conseguiram aprender a diferenciar formas geométricas simples (por 
exemplo, quadrados e círculos perfeitos) de formas geométricas complexas (tais como 
quadrados com protuberâncias e reentrâncias, quadrados com pequenos triângulos no topo e 
círculos com semicírculos no topo). Cf. Rosemary S. Bowman e N. S. Sutherland, «Shape 
Discrimination by Goldfish: Coding and Irregularities», in Journal of Comparative and 
Physiological Psychology 72, 1970, pp. 90-97. Assim, sou mais cauteloso do que Griffin e 
DeGrazia: ambos admitem que essa discriminação visual por parte dos peixinhos-dourados 
sugere a posse de habilidades conceptuais, ainda que mínimas. Cf. D. Griffin, Animal Minds, p. 
124; D. DeGrazia, Taking animals seriously, pp. 158, 159. 
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orgânicos internos baseiam-se em menos informação do que aquelas que também 

procedem do conhecimento daquilo que poderá acontecer no futuro, isto é, da 

imaginação do futuro – no entanto, expectativas pouco informadas não deixam por isso 

de ser expectativas. Dada esta conclusão, já se torna claro porque é que mantenho em 

aberto a questão de saber se todos os animais contemplados, quer no estudo de 

Bitterman, quer no estudo de Fiorito e Scotto (vide secção 4.1 do capítulo anterior) 

agiram intencionalmente, ainda que seja possível reconhecer que todos eles agiram de 

acordo com as suas expectativas. 

Porque, em primeiro lugar, como indiquei atrás, concordo com Regan que o 

comportamento intencional pressupõe a capacidade de elaborar crenças sobre o futuro, 

e, por razões que apresentarei mais à frente, não tenciono atribuir nem negar essa 

capacidade aos répteis, anfíbios, peixes e cefalópodes que foram observados nesses 

dois estudos. Em segundo lugar, porque mesmo que estes animais não tivessem tido 

nenhuma intenção – nenhum propósito consciente – de obter recompensas, nem 

tivessem tão-pouco elaborado nenhuma crença intencional de que viriam a ser 

recompensados pelas suas acções, ainda assim, é de presumir que o seu 

comportamento tenha sido orientado pelas suas expectativas porquanto sabemos que 

todos eles, ao menos, puderam tomar consciência de reacções emocionais motivadoras 

de estratégias de acção que possibilitaram no passado, em resposta a grupos similares 

de estímulos, a obtenção de recompensas em comida.61 

 

7 – O Perigo da Sobrevalorização dos Móbiles Emocionais 

     do Comportamento Animal:  

     Os Princípios Generalistas de Langer  

 

Estou ciente que os argumentos aduzidos na última secção podem dar azo a 

interpretações que sobrevalorizam o protagonismo dos móbiles emocionais no 

comportamento dos animais não-humanos. Pois quem aceita a premissa 

                                                 
61 Convém precisar que no caso dos polvos utilizados no estudo de Fiorito e Scotto, eles 
observaram os seus conspecíficos a executar tais estratégias de acção. 
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orgulhosamente antropocêntrica de que nenhum animal possui em grau algum 

capacidades psicofísicas humanas consideradas superiores (tais como aquelas que 

temos vindo a tratar: as capacidades de recordar, de formar conceitos gerais e de 

elaborar crenças sobre o futuro) poderá assumir que todo o comportamento animal 

aparentemente intencional e regido por preferências resulta tão-só de mecanismos 

emocionais, reflexos e automáticos (como os marcadores emocionais concebidos por 

Damásio). 

Porém, entendo ser falsa uma tal assumpção, e para demonstrá-lo, procurarei 

refutar aquela que é, tanto quanto sei, a mais forte candidata à sua validação: a teoria 

de Langer. Embora tenha aceite o contributo desta autora para o estudo de espécies 

mais simples, as quais considero incapazes de satisfazer os requisitos necessários à 

produção de actividade mental, a caracterização que ela faz dos animais mais 

complexos não abona em nada as suas capacidades psicofísicas.62 Segue-se uma 

síntese dessa caracterização. 

Desde logo, Langer defende que todo o comportamento animal pode ser, ou 

meramente impulsivo (a soma de sub-actos decorrentes de estímulos específicos 

isolados), ou instintivo: a preparação endógena e sequencial de sub-actos relacionados, 

os quais tendem para a consumação, para o sub-acto final (por exemplo, o último golpe 

desferido) do acto total (que é predar) – neste caso, basta um primeiro impulso para 

desencadear toda a acção, executada como um episódio monolítico.63 Se a teimosia de 

sapos e rãs em dar o salto predador mesmo após o desaparecimento da presa ilustra 

bem esta noção unitária e consumatória do comportamento animal, já os mamíferos se 

revelam menos rígidos no modo como conseguem transformar o sub-acto de um acto 

total no sub-acto de outro acto total: é o que sucede quando, por exemplo, gatos e 

outros felinos se entretêm com as suas presas – num instante tratam-nas como 

brinquedos, noutro como alvos, noutro como vítimas.64 

                                                 
62 Uma nota prévia. Para sustentar as suas conclusões acerca da sofisticação mental dos 
animais, Langer não se faz valer da neurociência da sua altura (a qual, vimos já, a autora 
considerava ser ainda embrionária). Pelo que Langer baseia a sua teoria em observações 
comportamentais. 
63 Cf. S. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 17, 18. 
64 Para a análise da autora relativamente a estes exemplos de comportamento animal, cf. S. 
Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 63, 64. 
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Porém, nem o mais arisco dos mamíferos pode deixar de obedecer à força 

consumatória do instinto, coagido por constantes pressões internas de natureza 

emocional, hormonal e nervosa. Tais pressões, adverte Langer, não resultam da 

escolha ponderada de objectivos mentais, nem da avaliação dos meios para a sua 

obtenção. Segundo a autora, esse tipo de operação intelectual envolve a produção de 

ideias como as de causa e efeito, ideias que considera inacessíveis a animais incapazes 

de formar conceitos (concepts) e concepções (conceptions).65 

As concepções, na acepção de Langer, equivalem às representações mentais 

específicas que vamos retendo na memória acerca das coisas que experienciamos, 

enquanto os conceitos são padrões abstractos capazes de condensar o que há de 

comum entre diferentes concepções. Desta forma, os conceitos agrupam em categorias 

gerais aquelas coisas que partilham elementos comuns assim abstraídos. Segundo esta 

perspectiva, o nosso conceito de «bicicleta» (aproveitando de novo o exemplo atrás 

utilizado) é um padrão mental que engloba aquelas características gerais que sabemos 

serem comuns a todas as bicicletas, padrão esse que foi abstraído a partir das 

concepções particulares, isto é, a partir das representações mentais específicas que 

viemos a reter na nossa memória com base em experiências que tivemos com 

bicicletas. 

Como se pode verificar, esta é uma definição de conceito algo diferente daquela 

defendida por Stich e aceite por Regan – lembremo-nos que Stich define o conceito de 

uma coisa como o conjunto de crenças sobre essa coisa. Porém, a definição de Langer 

entra em linha com o que Regan entende por conceito geral. A teoria reganiana parece 

portanto incluir duas noções distintas de conceito, as quais, há que reconhecê-lo, não 

são antagónicas, mas complementares. Pois a definição de Stich faz referência à 

amplitude dos conteúdos cognitivos que os conceitos invocam, ao passo que a definição 

reganiana de conceito geral – muito similar à de Langer – incide sobre a aplicação geral 

dos conceitos (e dos seus conteúdos cognitivos) a determinadas categorias de objectos, 

mesmo quando esses objectos surgem em contextos totalmente diferentes. Mais à 

                                                 
65  Para a distinção da autora entre concepções e conceitos, e a incapacidade mental dos 
animais em os possuir, cf. S. Langer, Philosophy in a New Key, London, Harvard University 
Press, 1979, pp. 61, 71-73. 
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frente, far-se-á a análise de comportamentos de animais que indiciam a sua posse de 

conceitos gerais. 

Mas por enquanto voltemos à teoria de Langer. Talvez os símios, admite Langer 

a título de excepção, consigam transformar a sua experiência em concepções. 

Admitindo essa possibilidade, a autora refere o caso de uma chimpanzé que se apegou 

a uma peça de roupa como «recordação» de alguém especial.66 Mas esses são 

fenómenos raros. A razão porque em geral todas as espécies animais (desde 

protozoários a mamíferos) interagem com o meio envolvente de forma regular e 

extremamente adaptada, preferindo determinadas coisas e não outras, deve-se, explica 

Langer, ao reconhecimento (filogeneticamente desenvolvido ou assente na experiência) 

de características qualitativas holísticas, relativas ao conjunto total dos elementos que 

compõem a situação presente. No que toca aos animais mais complexos, essas 

características – às quais a autora dá o nome de valores (values) – compreendem 

pouco ou nenhum conhecimento descritivo das formas ou das cores, e não são 

susceptíveis de conceptualização: constituem antes pólos de interesse pragmático, 

proporcionados pelos sistemas nervoso e endócrino na discriminação emocional do que 

é prejudicial ou vantajoso em determinado contexto motivador.67 

Deste modo, nenhum animal necessita formar, como nós formamos, conceitos 

abstractos referentes a detalhes físicos das coisas. A inaptidão conceptual, 

acompanhada desta percepção profundamente valorativa e emocional, está na raiz de 

outras limitações mentais que Langer imputa a todos os animais não-humanos: porque 

não podem relacionar conceitos ou concepções, os animais não conseguem relembrar 

factos de situações passadas, nem os associam na previsão de situações futuras. Ao 

invés, vivem totalmente a complexidade pragmática do momento; o seu esquema 

reactivo (emocional, motor e visceral) integra valores de experiências passadas, pelo 

que a eventual repetição de actos totais se deve à generalização da resposta a um 

                                                 
66 Cf. S. Langer, Philosophy in a New Key, pp. 113, 126, 127. 
67 Cf. S. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 61, 78. A percepção dos animais, 
assegura Langer, encontra-se exclusivamente vocacionada para a acção: o animal desenha o 
seu espaço na exacta proporção em que nele age ou procura agir, um espaço que nada contém 
de forma, de definido, de geométrico – todo ele é feito de acção. Para a argumentação da autora 
sobre a percepção holística dos animais, cf. S. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. 
II, pp. 55, 62, 80. 
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grupo similar de condições valorativas.68 A consequente optimização pela repetição 

prende-se com sensações relembradas como a satisfação, o esforço, o desespero, que 

incentivam à progressão do acto. Langer considera a possibilidade destas sensações 

serem a única coisa arquivada na memória consciente dos animais.69 

Langer repousa assim a sua teoria acerca da mente animal numa série de 

princípios generalistas, aos quais recorre como explicação do comportamento de 

espécies extremamente diferentes do ponto de vista neurobiológico: tanto que ela chega 

a aplicar esses mesmos princípios a insectos, peixes, anfíbios e répteis, aves, 

mamíferos, e até mesmo a microorganismos! Parece que o excesso de zelo com que 

escava um abismo para separar a nossa espécie das restantes fê-la reduzir todos os 

animais a uma única espécie, paradigmática do que não somos.70 

Ainda assim, não deixa de ser possível que Langer esteja certa quanto ao 

carácter unitário e consumatório de alguns comportamentos exibidos por algumas 

espécies conscientes menos complexas. Por exemplo, os sapos e as rãs, após terem 

decidido (saliente-se: após terem decidido conscientemente, a fazer valer as razões aqui 

avançadas em prol da sua posse de consciência) investir sobre uma presa e de se 

terem preparado para executar o seu salto predatório, talvez não disponham do controlo 

nervoso e hormonal necessário para travar o salto se entretanto a presa vier a 

desaparecer do seu alcance. 

Mas é só até aqui que vai a nossa obrigação de dar o benefício da dúvida a 

Langer. Não se pode ir tão longe ao ponto de conceder que a autora talvez tenha razão 

quando recusa a animal algum a posse das capacidades de recordar, de formar 

                                                 
68 Escreve Langer: «Every past event, therefore, is assimilated to the agent’s reactive scheme; 
instead of recalling former experiences and “associating” sights and tastes, smells and 
movements, with consequent pleasures and pains, and then imposing such remembered patterns 
on similar sense stimuli encountered thereafter, an animal relives its act with its whole previous 
qualitative complex». S. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 62. 
69 Cf. S. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 116, 117. Eventualmente, os seus 
actos totais podem estender-se por longos períodos de tempo, enquanto aguardam pela melhor 
oportunidade, endógena ou exógena – seguramente não planeada – rumo à consumação. Assim 
se explica, por exemplo, o armazenamento de mantimentos por esquilos e aves ou o calendário 
das migrações. 
70 Sintoma inconsciente e bastante comum o qual deriva de uma concepção incorrecta da nossa 
relação com os restantes animais, como bem observa Mary Midgley, apoiando-se em Konrad 
Lorenz. Cf. M. Midgley, Beast and Man. The Roots of Human Nature, London, Routledge, 1995, 
p. 31.  
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conceitos gerais e de elaborar crenças sobre o futuro. O remanescente deste capítulo 

procurará demonstrar, em resposta directa a Langer, que essa sua recusa é 

injustificada. 

O objectivo último será o de fornecer por essa via um maior sustento empírico à 

tese de Regan segundo a qual essas três capacidades psicofísicas são partilhadas, não 

só por todos os mamíferos (os únicos animais aos quais o autor atribuíu essas 

capacidades no The Case), mas também pelas aves (tal como ele propôs 15 anos mais 

tarde71). Para que possa proporcionar uma tal sustentação, apelo novamente à teoria 

neurobiológica de Damásio e aos esclarecimentos da anatomia comparada. 

 

8 – Animais Que Possuem Consciência Alargada: 

      Os Mamíferos e as Aves 

8.1 – As Posições de Damásio e Langer 

        Sobre a Importância da Linguagem 

 

Conforme foi já mencionado, a consciência alargada, segundo Damásio, 

equivale à dimensão da consciência que permite ao organismo, por um lado, evocar 

memórias alusivas às suas experiências passadas, e por outro, prever possíveis 

cenários acerca do seu futuro. Tal processo desenrola-se do seguinte modo.  

Explica Damásio, as imagens mentais que são realçadas na consciência através 

das activações breves e descontínuas do eu-si nuclear podem ser mantidas sob a forma 

de memórias disposicionais através de sistemas de armazenamento neural, até que 

sejam ulteriormente reactivadas no fluxo da consciência alargada. Essas reactivações 

das imagens do eu-si nuclear pela consciência alargada levam à construção do si 

autobiográfico (autobiographical self), o qual corresponde ao sentido de identidade e de 

permanência do organismo, à sua perspectiva singular consolidada por enredos 

experienciais e cognitivos.72 

                                                 
71 Refiro-me uma vez mais à comunicação de Regan «Putting People in Their Place», aquela em 
que ele se baseia nas evidências apresentadas por DeGrazia para se pronunciar acerca da 
sofisticação mental das aves.    
72 Nas palavras de Damásio: «The sense of self which emerges in core consciousness is the core 
self, a transient entity, ceaselessly re-created for each and every object with which the brain 
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Este processo culmina no conhecimento continuado que o organismo tem do seu 

corpo, da sua acção, do seu passado e, consequentemente, do seu futuro, dado que a 

manipulação de memórias na consciência possibilita, mediante extrapolações mais 

lineares ou mais intrincadas, a antecipação de situações e o planeamento da acção. Por 

outras palavras, a capacidade de reproduzir imagens do passado potencia a capacidade 

de imaginar conscientemente o futuro. Assim, porquanto opera a acumulação de 

conhecimentos vantajosos para a sobrevivência do organismo – os quais se manifestam 

em comportamentos mais ajustados – torna-se por demais óbvio o valor adaptativo da 

consciência alargada. 

Nesta matéria, Damásio identifica pensamento com a manipulação dos vários 

conteúdos psicológicos da consciência alargada.73 No caso da nossa espécie, essa 

manipulação pode atingir níveis elevados de complexidade conceptual e inferencial. No 

entanto, Damásio esforça-se por demonstrar que também podemos pensar sem 

recorrermos a conceitos nem inferências, fazendo uso apenas dos marcadores 

emocionais e das imagens mentais que memorizamos. Essa possibilidade será aflorada 

na secção 10.1. 

Agora, importa notar que esta pesquisa desenvolvida por Damásio propõe um 

caminho explicativo bem diferente daquele que acabámos de percorrer com Langer. No 

entender do neurologista, o pensamento conceptual (tal como Langer o define – um 

processo de abstracção «difícil de separar» da linguagem simbólica74) não constitui 

condição necessária para a edificação da consciência alargada humana. 

Langer defende que a nossa concepção de si desponta com o balbuciar dos 

primeiros nomes, quando começamos a projectar em objectos exteriores sentimentos 

que de outro modo não poderíamos conceber. Esta é a fase inaugural da transformação 

conceptual e simbólica da realidade – crê a autora, a operação que promove a 

                                                                                                                                                  

interacts. Our traditional notion of self, however, is linked to the idea of identity and corresponds 
to a nontransient collection of unique facts and ways of being which characterize a person. My 
term for that entity is the autobiographical self.» A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 17. 
Para a relação funcional entre si nuclear e si autobiográfico, cf. A. Damásio, The Feeling of What 
Happens, pp. 172-176, 217-224. 
73 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 171. 
74 Cf. S. Langer, Philosophy in a New Key, p. 126. 
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faculdade da memória.75 Damásio discorda: ele assevera que um si não verbal precede 

o si concebido através dos símbolos e da linguagem. Com efeito, as três imagens 

mentais que contribuem de modo essencial para a consciência nuclear são imagens não 

linguísticas: duas são ideias de primeira ordem, a do objecto que é percepcionado e a 

do organismo afectado pela sua percepção, às quais se soma uma ideia de segunda 

ordem, a «ideia da relação entre essas duas outras ideias», ou seja, o conhecimento de 

que somos nós que acompanhamos o objecto.76 Já a conversão linguística desse 

conhecimento produz uma «narrativa de terceira ordem».77 

Da mesma forma, a consciência alargada também não radica na linguagem (se 

bem que a linguagem a reforce, reconhece Damásio). Doentes com graves afasias – 

mesmo aqueles a quem o córtex do hemisfério esquerdo foi completamente excisado, 

um procedimento que implica a remoção de todas as áreas responsáveis pela 

linguagem – não parecem ter sofrido quaisquer alterações nos seus registos 

autobiográficos.78 As memórias da consciência alargada (e também as previsões do 

futuro que a manipulação dessas memórias permite) assumem, pois, um estatuto 

biológico e psicológico independente da linguagem. Respeitando Damásio, a linguagem 

consiste na tradução simbólica de «imagens não linguísticas que representam 

entidades, eventos, relações e inferências».79 Ora, uma tal tradução seria de todo 

impossível sem a existência prévia de um sentido não-verbal. Se não, questiona 

Damásio (em sintonia com a crítica movida por Regan contra o teste da linguagem de 

Descartes), como poderíamos centrar e aplicar os conhecimentos necessários à 

aprendizagem da linguagem?  

                                                 
75 Para a argumentação da autora quanto à necessidade da linguagem para o desenvolvimento 
da memória e da individualidade, cf. S. Langer, Philosophy in a New Key, pp. 123ss.  
76 Explica Damásio: «The second-order idea of self is the idea of the relationship between the two 
other ideas – object perceived and body modified by perception.» A. Damásio, Looking for 
Spinoza, p. 215. 
77 «In the case of humans the second-order nonverbal narrative of consciousness can be 
converted into language immediately. One might call it the third-order.» A. Damásio, The Feeling 
of What Happens, p. 185. 
78 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 108-110.  
79 «Language[…]is a translation of something else, a conversion from nonlinguistic images which 
stand for entities, events, relationships, and inferences.» A. Damásio, The Feeling of What 
Happens, pp. 107. 
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Estas apreciações inserem-se na concepção que Damásio esculpe em torno da 

base causal da consciência alargada humana. A sua concepção dessa base causal, 

como o neurologista faz questão de sublinhar, engloba somente aqueles circuitos do 

cérebro cuja destruição ou perturbação funcional acarretam défices na produção de 

consciência alargada em humanos. Como foi atrás indicado, a consciência alargada 

humana requer o apoio da consciência nuclear, pelo que também necessita dos 

tubérculos quadrigémios superiores, do tálamo e do cíngulo para que possa operar o 

realce consciente das imagens mentais. Acrescem ao conjunto dos dispositivos 

responsáveis pela consciência alargada humana alguns núcleos do tronco cerebral, a 

amígdala, o hipocampo, o córtex olfactivo, os córtices da ínsula, os córtices 

somatossensoriais S2 e S1, os córtices parietais internos, vários córtices sensoriais, e 

extensas áreas dos córtices temporais, frontais e pré-frontais.80 

Com isto, julgo que Damásio soube desbravar um território de pesquisa 

neurocientífica cujos resultados sugerem que, pelo menos, os mamíferos e as aves 

serão dotados de memória e previsão alargadas. O tipo de raciocínio a adoptar nesta 

questão deve ser o mesmo atrás utilizado para identificar os animais detentores de 

consciência nuclear, justamente pelas mesmas razões então apontadas – isto é, impõe- 

-se novamente um raciocínio por analogia, nos termos em que Searle o desenvolveu. 

Assim, a próxima secção procurará estabelecer os devidos analogismos anatómico- 

-fisiológicos entre o cérebro humano e os cérebros dos mamíferos e das aves. Tentar- 

-se-á depois corroborar tais analogismos através da observação do comportamento 

desses animais. 

 

8.2 – Gradações nas Evidências Neurobiológicas 

  

De facto, os mamíferos são os únicos animais capazes de satisfazer por inteiro 

os requisitos neurobiológicos para a posse de consciência alargada, respeitando a teoria 

de Damásio. Mas nem todos conseguem satisfazer esses requisitos, designadamente 

no que concerne à posse de dispositivos corticais.  

                                                 
80 Cf. A. Damásio, the Feeling of What Happens, pp. 157, 158, 219-222, 232-236, 266-270. 
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O neurocientista Jacques-Michel Robert leva a cabo uma análise comparativa do 

sistema nervoso dos mamíferos, em que dá conta das fortes semelhanças existentes 

entre o nosso cérebro e o cérebro dos mamíferos mais corticalizados.81 O autor começa 

por explicar que «um hemisfério cerebral de mamífero é formado à frente por um lobo 

frontal, atrás por um lobo occipital, nos lados, ao alto, por um lobo parietal, em baixo, por 

um lobo temporal».82 Prossegue Robert, as funções dessas áreas corticais nos 

mamíferos mais corticalizados são muito similares às das áreas análogas do cérebro 

humano. As recepções corticais das impressões sensitivas, gustativas, olfactivas, 

auditivas, visuais, e de comando motor encontram-se distribuídas de modo semelhante 

nos cérebros desses animais e no nosso. Mais ainda, tais áreas de recepção revelam 

também a existência de neurónios de «análise terciária» (os quais são responsáveis, 

indica Robert, pelos níveis mais elevados de integração da informação neural), 

justamente o mesmo tipo de neurónios que constitui metade da superfície do córtex na 

nossa espécie.83 

São esses os neurónios que ajudam a compor as «áreas de convergência» 

situadas nos córtices de ordem superior, temporal e frontal, as quais são responsáveis, 

de acordo com a aclaração avançada por Damásio da consciência alargada, pelo 

armazenamento de memórias disposicionais.84 

Assim, encontramos nos cérebros dos mamíferos mais corticalizados – com 

bastante clareza – evidências suficientes para estabelecer uma firme analogia com as 

áreas corticais humanas supra-enunciadas. Pelo-tanto, porque esses mamíferos 

também são dotados dos demais dispositivos sub-corticais relevantes para a produção 

de consciência alargada (esta constatação será fundamentada ao longo da presente 

                                                 
81 Para a argumentação do autor, cf. J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, capítulos 6, 7 e 8. 
82 «Un hémisphère cérébral de mammifère est formé, en simplifiant à l’extrême, en avant d’un 
lobe frontal, en arrière d’un lobe occipital, sur les côtés vers le haut d’un lobe pariétal, vers le bas 
d’un lobe temporal (qui a absorbé l’ancien lobe olfactif des poissons, des amphibiens et des 
reptiles).» J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, p. 90. 
83 Para a argumentação do autor, cf. J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, pp. 98-102. 
84 Escreve Damásio: «[H]igher-order cortices and varied subcortical nuclei hold dispositions with 
which both images and actions can be generated, rather than holding or displaying the explicit 
patterns manifest in images or actions themselves.[…]I have proposed that dispositions are held 
in neuron ensembles known as convergence zones.» A. Damásio, The Feeling of What Happens, 
p. 219. Daqui se compreende que Damásio não circunscreve as áreas de convergência aos 
córtices de ordem superior, um aspecto que será explorado mais adiante nesta secção. 
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secção), todos esses animais se manifestam neurobiologicamente aptos a desenvolver 

uma identidade psicofísica consolidada no passado e projectada no futuro; todos eles se 

mostram capazes de cimentar o seu próprio si autobiográfico não-humano. Doravante, 

adopto a designação usada em biologia e apelido tais animais de «mamíferos 

superiores» (também chamados girencéfalos) pela sua sofisticação cortical. Estes 

incluem, por exemplo, os lagomorfos, os ungulados, os marsupiais (tirando algumas 

excepções85), os carnívoros, os proboscídeos, os cetáceos e os primatas.  

Essa designação surge em contraponto com os denominados «mamíferos 

inferiores» (ditos lissencéfalos), menos corticalizados. No grupo dos mamíferos 

inferiores incluem-se animais tão primitivos quanto os monotrématos, insectívoros como 

o porco-espinho e o musaranho, e roedores de pequeno porte, cuja superfície cerebral 

não apresenta circunvoluções nem sulcos (por exemplo, o rato apresenta, quanto muito, 

uma ténue marca de dobras: tal indicia uma fraca expansão do neocórtice, o qual não 

necessitou de se adaptar de forma a caber na caixa craneana). Segundo Robert, muitos 

dos mamíferos inferiores, devido ao seu grau limitado de evolução cortical, não chegam 

a possuir a camada de neurónios associativos – na terminologia do autor, os neurónios 

de «análise secundária» – que populam a ínsula e as regiões somatossensoriais S2 e 

S1, bem como as regiões superiores dos córtices temporais, frontais e pré-frontais na 

espécie humana. As áreas associativas, quando as há, ocupam nos cérebros destes 

mamíferos superfícies corticais reduzidas.86 

Por sua vez, no que concerne às aves, as comparações tornam-se mais 

complicadas. Estes animais evoluíram, conforme foi já referido, não no sentido da 

complexificação cortical como aconteceu com os mamíferos, mas em vez disso 

desenvolveram um equipamento neural diferente e único – o hiperstratio. Por esse 

motivo, os seus cérebros não contêm nada que seja estruturalmente similar a qualquer 

um dos mecanismos corticais que Damásio inclui na base causal da consciência 

alargada humana. 

                                                 
85 Entre essas excepções encontramos, por exemplo, os opossuns. Cf. http://www.brainmaps.org. 
86 Cf. J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, pp. 99-102. Robert escreve: «Ces zones 
nouvelles dites “d’association” n’apparaissent qu’à partir d’un certain degré de l’évolution des 
mammifères corticalisés.» J.-M. Robert, Comprendre notre Cerveau, p. 101. 
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No entanto, nada disto significa que os mamíferos inferiores e as aves não 

possam ser capazes de produzir consciência alargada. É verdade que a posse de 

mecanismos neurobiológicos similares a todos os mecanismos da consciência alargada 

humana confere um elevado grau de certeza à tese segundo a qual os mamíferos 

superiores partilham connosco essa forma mais complexa de consciência. Todavia, 

devemos compreender que a posse de tais mecanismos não pode ser encarada 

enquanto condição necessária para a posse de consciência alargada, mas apenas 

enquanto condição suficiente. Pois não há nenhuma razão cientificamente válida para 

rejeitarmos a possibilidade de outros animais filogeneticamente mais afastados de nós 

terem desenvolvido, pelos seus próprios meios adaptativos, uma maquinaria 

neurobiológica também capaz de atingir o limiar de sofisticação a partir do qual 

emergem a memória e a previsão alargadas. 

Por conseguinte, a falta de mecanismos corticais similares aos nossos, por si só, 

não constitui razão para rejeitarmos a possibilidade dos mamíferos inferiores e das aves 

terem alcançado essa sofisticação neurobiológica. Antes pelo contrário, se observarmos 

de mais perto a elucidação feita por Damásio da base causal da consciência alargada 

humana, creio que encontraremos bons motivos para considerar que essa é mais do 

que uma mera possibilidade. 

Primeiro que tudo, os cérebros dos mamíferos inferiores e das aves estão 

equipados com um hipocampo. Efectivamente, as características estruturais e funcionais 

dessa área cerebral revelam-se pouco diferenciadas em todas as espécies de 

mamíferos.87 E apesar das aves não possuirem nenhuma área cerebral que se lhe 

assemelhe estruturalmente, estes animais detêm uma parte específica nos seus 

cérebros, também designada por hipocampo, a qual denota fortes afinidades funcionais, 

bioeléctricas e bioquímicas, com o hipocampo mamaliano.88 Qual é a pertinência destas 

analogias? Em consonância com a interpretação dominante da neurociência, Damásio 

                                                 
87 Cf. M. West, «Stereological studies of the hippocampus: a comparison of the hippocampal 
subdivisions of diverse species including hedgehogs, laboratory rodents, wild mice and men», in 
Prog Brain Res 83, 1990, pp. 13-36. 
88 Cf. S. Shettleworth, «Memory and Hippocampal Specialization in Food-Storing Birds: 
Challenges for Research on Comparative Cognition», in Brain Behavior Evolution 62, 2003, pp. 
108-116. 
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esclarece que o hipocampo humano desempenha uma função essencial na criação de 

novas memórias; tais memórias aludem a factos (conhecimentos específicos sobre a 

realidade) e episódios (acontecimentos experienciados).89 Essa área do nosso cérebro 

recebe a sinalização neural que lhe é transmitida em grande parte pelos córtices 

sensoriais, retém temporariamente essa informação, e contribui para o seu 

armazenamento posterior noutros locais do cérebro sob a forma de memórias factuais e 

episódicas de longo prazo. 

Agora, se aceitarmos esta explicação funcional, há que notar que a posse de um 

hipocampo análogo ao hipocampo humano, por si só, não justifica a atribuição de 

consciência alargada aos mamíferos inferiores e às aves, pois sabemos que o 

hipocampo, no caso da nossa espécie, requer o apoio de outros dispositivos – das já 

referidas áreas de convergência, em conformidade com Damásio – para que as 

memórias possam ser arquivadas. Tais dispositivos, elucida o neurologista, incluem os 

nossos  

 
córtices de ordem superior [aqueles situados nas áreas temporal, frontal e pré- 

-frontal], bem como partes dos córtices límbicos [o mesmo é dizer, partes do cíngulo 

e do córtex olfactivo] e numerosos núcleos subcorticais, desde a amígdala até ao 

tronco cerebral[…].90 

 

A constatação de que este vasto conjunto de regiões neuroanatómicas humanas 

é capaz de guardar memórias acarreta implicações bastante significativas. Com efeito, 

em todas as espécies de mamíferos encontramos cíngulos, córtices olfactivos, 

amígdalas e troncos cerebrais muito similares em termos anatómicos e fisiológicos 

àqueles que integram o nosso sistema nervoso.91 Quanto às aves, estas possuem um 

                                                 
89 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 157, 158; Richard Morris, «The 
Hippocampus in Learning and Memory», in W. Seifert (ed.), Neurobiology of the Hippocampus, 
London, Academic Press, 1983, p. 23. É de Morris que aproveito a distinção entre memória 
factual e episódica. 
90 «[H]igher-order cortices – which make up the ocean of cerebral cortex around the islands of 
early sensory cortices and motor cortices – parts of limbic cortices, and numerous subcortical 
nuclei, from the amygdala to the brain stem, hold dispositions, that is, implicit records of 
knowledge.» A. Damásio, The Feeling of What Happens, p. 333. 
91 Tais dispositivos (à excepção do tronco cerebral) compõem o sistema límbico mamaliano. Cf. 
R. Seeley, T. Stephens e P. Tate, Anatomia e Fisiologia, pp. 424-428. 
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tronco cerebral bastante semelhante ao dos mamíferos. E embora não possamos 

estabelecer analogias estruturais directas, nem com a amígdala, nem com os córtices 

límbicos dos mamíferos, os cérebros das aves contêm um dispositivo, denominado 

arcopallium, o qual é comummente tido como um análogo funcional da amígdala 

mamaliana,92 ao passo que o hiperstratio é considerado, repito (vide secção 4.2 do 

capítulo anterior), como um análogo funcional das camadas corticais dos mamíferos – 

acontece apenas, no entender dos especialistas, que essas camadas se dividiram e se 

organizaram em nódulos no cérebro das aves.93 

Assim, porquanto aliam todos estes dispositivos neurais a um hipocampo, 

devemos pois concluir por analogia que os mamíferos inferiores e as aves serão muito 

provavelmente capazes, como nós, humanos, de manter memórias de longo prazo 

alusivas a factos e a episódios experienciados, capacidade essa que é condição, referiu- 

-se já, para que esses animais também consigam, a partir das imagens do seu passado, 

imaginar o seu futuro. 

Resta uma última observação – consensual entre os neurocientistas – 

relativamente a um dos dispositivos aqui mencionados. Importa ter em conta que a 

amígdala humana é a principal responsável pelo desencadear dos sentimentos 

sobretudo desagradáveis (como o medo) que impregnam as experiências que 

recordamos.94 Portanto, visto que os mamíferos (superiores e inferiores) e as aves 

detêm dispositivos neurais análogos à amígdala humana, devemos inferir que as 

memórias desses animais, à semelhança do que sucede com as nossas próprias 

memórias, também serão susceptíveis de estar imbuídas de sentimentos 

desagradáveis.95 Já as previsões que tais animais fazem acerca do seu futuro muito 

                                                 
92 Cf. http://www.dichotomistic.com/mind_readings_bird.html. 
93 Esta não é porém uma interpretação consensual. A propósito, John McCrone escreve: 
«Experts remain divided on the deeper question of how to view the actual organisation of the bird 
brain. One camp take the startling view that birds have a six-layer cortex like mammals after all – 
it’s just that the layers are split up into processing blobs!» Cf. http://www.dichotomistic.com/ 
mind_readings_bird.html. 
94 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 61-67. 
95 São muitos os estudos que estabelecem uma relação entre a amígdala e o recordar de 
experiências negativas em várias espécies não-humanas. Por exemplo, no caso de estudos com 
ratos, cf. B. Ferry, B. Roozendaal e J. McGaugh, «Role of norepinephrine in mediating stress 
hormone regulation of long-term memory storage: a critical involvement of the amygdala», in Biol 
Psychiatry 46, 1999, pp. 1140-1152. 
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provavelmente comportarão alguma da ressonância sentimental desagradável emitida 

pelas experiências passadas que estão na base dessas previsões, tal como acontece 

connosco quando imaginamos o futuro a partir de recordações desagradáveis do 

passado. 

 

8.3 – Analogismos que Não Devemos Exigir  

        e Outros que Não Podemos Estabelecer Com Segurança 

 

Sendo os mecanismos corticais dos mamíferos inferiores menos desenvolvidos 

do que os dos mamíferos superiores, teremos de reconhecer que, muito possivelmente, 

a consciência alargada dos primeiros será em diversos aspectos menos sofisticada do 

que a dos segundos. Porém, a sofisticação da consciência alargada de algumas aves 

talvez possa estar à altura ou mesmo ultrapassar a de alguns mamíferos superiores, isto 

se, como vários especialistas propõem, o hiperstratio dessas aves conseguir 

desempenhar funções análogas às funções mais elevadas do neocórtex mamaliano. 

Seja como for, mesmo sem certezas quanto a estas questões, há que notar que 

as analogias ora estabelecidas deverão bastar para atribuirmos consciência alargada 

aos mamíferos inferiores e às aves de acordo com as orientações de Damásio. Deverão 

bastar porque, torno a insistir por razões idênticas àquelas atrás avançadas aquando da 

atribuição de consciência nuclear, não faria sentido exigir que os cérebros daqueles 

animais integrassem componentes similares tanto no plano estrutural quanto no plano 

funcional aos demais componentes causadores da consciência alargada humana.  

Lembro que, segundo Damásio, esses componentes do nosso cérebro (como 

referi na secção 4.1 do capítulo anterior), ora estão envolvidos na monitorização dos 

nossos estados somáticos (é essa a função dos córtices da ínsula, dos córtices 

somatossensoriais S2 e S1, e dos córtices parietais internos), ora estão encarregados 

de processar a informação sensorial das nossas experiências, de armazenar essa 

informação sob a forma de memórias, e de disponibilizar essas memórias para a 

previsão de experiências futuras (funções estas que são desempenhadas pelos córtices 

sensoriais e por várias áreas específicas dos córtices temporais, frontais e pré-frontais). 
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Respeitando as indicações de Damásio, a actividade de todos estes dispositivos 

corticais prende-se essencialmente com a determinação qualitativa, ora do nosso eu-si 

nuclear, cujas reactivações fazem emergir o si autobiográfico, ora dos objectos que 

surgem na nossa consciência nuclear, cujo recordar ou antecipação ocorrem no fluxo da 

consciência alargada. 

Logo, não devemos exigir que os mamíferos inferiores e as aves possuam 

dispositivos que sejam similares nos planos estrutural e funcional a qualquer um destes 

dispositivos corticais humanos porquanto não faz sentido exigir que o seu eu-si/si 

autobiográfico e que os objectos da sua consciência nuclear/alargada sejam 

qualitativamente similares ao nosso eu-si/si autobiográfico e aos objectos que surgem 

na nossa consciência nuclear/alargada. Pois, como se deve compreender, é 

perfeitamente plausível que esses animais tenham consciência nuclear/alargada e 

também que a sua percepção consciente dos objectos, bem como o seu eu-si/si 

autobiográfico sejam qualitativamente muito dissimilares dos nossos na justa medida em 

que os seus sistemas sensoriais exteroceptivos e interoceptivos, assim como os seus 

mecanismos da memória, se mostram muito dissimilares dos nossos. 

Após estas considerações, é por fim chegada a altura de justificar porque é que 

não me atrevo, nem a defender, nem a negar, que os répteis, anfíbios, peixes e 

cefalópodes possuem as capacidades de recordar e de elaborar crenças acerca do seu 

futuro (sobre a dificuldade de lhes atribuir pensamento conceptual, pronunciar-me-ei na 

secção 9.3). 

Primeiramente, a proporção entre o peso do cérebro destes animais e o peso do 

seu corpo é menor do que a dos mamíferos e das aves, o que sugere à partida alguma 

inferioridade comparativa ao nível das suas aptidões mentais.96 Em termos de 

sofisticação anatómico-fisiológica, se bem que os sistemas nervosos dos répteis, 

anfíbios e peixes também contenham dispositivos análogos ao nosso hipocampo, 

amígdala e tronco cerebral, tais dispositivos são comparativamente mais primitivos e 

simples do que aqueles que os mamíferos e as aves possuem.97 Além disso, o córtex 

                                                 
96 Cf. G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 49. 
97 Cf. Cosme Salas et al., «Neuropsychology of Learning and Memory in Teleost Fish», in 
Zebrafish, Vol. 3, Mary Ann Liebert, Inc., no. 2, 2006, pp. 157-159; F. Rodriguez et al., «Spatial 
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dos répteis – um tipo de estrutura neural que os peixes e os anfíbios não chegam a 

possuir de forma suficientemente definida – é mais primitivo e simples do que o córtex 

dos mamíferos ou o hiperstratio das aves.98 

Portanto, não me parece que seja seguro (pelo menos dentro dos limites da 

minha investigação) tentar demonstrar que os répteis, anfíbios e peixes conseguem 

recordar experiências passadas e prever o seu futuro através de analogismos com os 

circuitos do cérebro que Damásio aponta como sendo os causadores da consciência 

alargada humana. No que toca aos cefalópodes, quaisquer comparações deste género 

revelam-se ainda mais escorregadias, visto que os seus sistemas nervosos são 

radicalmente diferentes do nosso. Contudo, também não posso deixar aqui de notar que 

a tendência tradicional da neurobiologia para negar a todos estes animais muitas das 

capacidades psicofísicas normalmente atribuídas às aves e em especial aos mamíferos 

tem vindo a ser desafiada por estudos recentes.  

Por exemplo, vários autores defendem hoje a tese segundo a qual os peixes 

(cuja arquitectura neurológica, importa frisar, é a menos evoluída dos vertebrados), 

afinal detêm «uma variedade de sistemas de aprendizagem e de memória[…] 

manifestamente similares» aos dos mamíferos e das aves.99 Muito significativamente, 

segundo esta tese, os processos de aprendizagem e de memória dos peixes dependem 

em grande parte do funcionamento daqueles componentes dos seus cérebros que são 

análogos ao hipocampo e à amígdala humanos. A isto acrescem as recentes 

descobertas comportamentais apontadas por Regan (mencionadas na última secção do 

capítulo anterior), as quais também corroboram a ideia de que os peixes são dotados de 

uma maior complexidade mental do que aquela que os cientistas lhes têm 

tradicionalmente outorgado. 

                                                                                                                                                  

memory and hippocampal pallium through vertebrate evolution: insights from reptiles and teleost 
fish», in Brain Res. Bull. 57, pp. 499-503; John O’Keefe e Lynn Nadel, The Hippocampus as a 
Cognitive Map, Oxford, Oxford University Press, 1978, p. 104. 
98 Cf. G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 38. 
99 No final do seu estudo, C. Salas e os seus colegas concluem: «[F]ishes have been long 
perceived as lacking most of the brain centers and neural circuits that support cognitive 
capabilities, attributed exclusively to the “superior” vertebrate groups (birds, and especially 
mammals).[…]The results summarized here indicate that a variety of learning and memory 
systems, involving the optic tectum, the cerebellum, and the hippocampal and the amygdalar 
pallium are strikingly similar among teleost fish and land vertebrates.» C. Salas et al., 
«Neuropsychology of Learning and Memory in Teleost Fish», p. 167. 
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Por conseguinte, em face de tais evidências, não me atrevo a rejeitar de 

antemão a possível validade de outros modelos explicativos compatíveis com a teoria de 

Damásio os quais venham demonstrar que os peixes – e também os anfíbios, répteis e 

cefalópodes, cujos sistemas nervosos são comparativamente mais desenvolvidos – 

possuem algum nível de consciência alargada. 

 

9 – Comportamentos Guiados Pela Consciência Alargada 

9.1 – O Caso das Aves 

 

Verificámos que os mamíferos (superiores e inferiores) e as aves partilham 

connosco vários atributos, ora neuroanatómicos ora neurofisiológicos, os quais são 

subjacentes à produção de consciência alargada e à posse de uma identidade 

psicofísica capaz de perdurar no tempo. Esta e as duas próximas secções visam 

respeitar o outro critério que sustenta a atribuição dessa forma mais complexa de 

consciência: o critério comportamental. Parto do princípio que as conclusões que se 

seguem sobre o comportamento que iremos agora ver de alguns indivíduos 

pertencentes a estes três grupos de animais são igualmente aplicáveis, por indução, aos 

restantes membros dos seus respectivos grupos, porquanto partilham com eles 

dispositivos anatómico-fisiológicos já considerados relevantes para a posse das 

capacidades mentais em investigação. (E assumo o mesmo relativamente à atribuição 

de pensamento conceptual, cujas manifestações comportamentais serão consideradas 

mais adiante.) A presente secção dará conta das aves. 

É sabido que muitos pássaros são capazes de memorizar com precisão os locais 

onde guardaram comida. Dois estudos, um conduzido por David Sherry, e outro por 

Sara Shettleworth e John Krebs, mostraram que os chapins conseguem esconder 

centenas de itens de comida num só dia (cada item num local separado) e descobri-los 

passados vários dias.100 

                                                 
100 Cf. D. Sherry, «Food Storage by Black Chickadees: Memory for the Location and Content of 
Caches», in Animal Behavior 32, 1984, pp. 451-464; S. Shettleworth e J. Krebs, «Stored and 
Encountered Seeds: A Comparison of Two Spatial Memory Tasks», in Journal of Experimental 
Psychology: Animal Behavior Processes 12, 1986, pp. 248-256. Estes estudos são comentados 
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Numa dessas experiências, foram dadas 15 sementes de girassol a cada um dos 

chapins. À vez, os pássaros trataram de esconder as suas sementes numa área onde 

havia 75 árvores artificiais (75 troncos de árvore nos quais foi feito um buraco tapado 

por uma portinhola que os animais podiam facilmente abrir). Depois de terem escondido 

as sementes, os chapins foram levados para outro sítio, as sementes removidas dos 

buracos das árvores e as portinholas devidamente fechadas. Passadas 24 horas, 

quando os pássaros foram de novo trazidos, todos eles vasculharam de forma 

sistemática justamente aqueles 15 buracos nos quais tinham guardado as suas 

sementes. 

Porque não havia sementes que pudessem ser detectadas pelo cheiro nem 

pistas visuais que denunciassem a sua posição, o facto de não as procurarem 

aleatoriamente mas tão-só naqueles buracos nos quais as tinham guardado é um facto 

que legitima a interpretação de que os chapins conseguiram recordar quais os locais 

exactos onde as tinham guardado: desta feita, eles foram capazes de manter 

disponíveis na sua memória representações ou imagens mentais de experiências 

passadas, o que lhes permitiu a formulação de crenças acerca daqueles buracos nos 

quais deveriam estar as sementes. Sendo assim, também podemos concluir que estes 

animais elaboraram crenças acerca do seu futuro, porquanto acreditaram – tiveram a 

crença intencional – que iriam encontrar as suas sementes naqueles buracos em que as 

esconderam. 

Convém estabelecer até que ponto isto acentua a invalidade da teoria de Langer. 

A extraordinária habilidade dos chapins em distinguir com exactidão 15 árvores de entre 

um total de 75 não pode ser explicada nos moldes propostos por Langer, apenas com 

recurso, quer ao reconhecimento emocional de valores holísticos referentes ao conjunto 

total dos elementos que integravam a situação desses animais, quer à mera recordação 

das sensações que os motivaram a executar aquilo que seria o seu «acto total» de 

guardar as sementes. Claramente, uma tal situação apresenta-se demasiado complexa 

para que eles a pudessem apreciar na sua totalidade, sem qualquer discriminação 

                                                                                                                                                  

por M. S. Dawkins (cf. Through Our Eyes Only?, pp. 41-43) e retomados por DeGrazia (cf. Taking 
animals seriously, pp. 159, 160). 
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consciente nem memorização, seja do espaço e dos objectos particulares, seja das suas 

próprias experiências de acção. 

Por certo, de maneira a identificarem essas 15 árvores, os chapins não só 

tiveram de conseguir reter e manipular representações mentais distintas de cada uma 

dessas árvores (representações que aludissem, por exemplo, à posição de cada uma 

das árvores relativamente a outras árvores ou a outros pontos de referência) como 

também tiveram, muito provavelmente, de conseguir recordar algo das suas decisões e 

movimentações quanto à escolha das árvores onde guardaram as sementes. Pelo-tanto, 

tamanho feito deve constituir prova comportamental da aptidão desses pássaros para 

articularem na sua consciência alargada conteúdos experienciais específicos, bem 

focados e pormenorizados. 

A propósito, Regan menciona outro estudo cujos resultados sugerem que as 

aves também conseguem prever o comportamento futuro dos seus conspecíficos. Tal 

estudo revelou que, «[p]or exemplo, os gaios-azuis regressarão, sozinhos, para levarem 

a sua comida para um novo local se outros gaios-azuis viram onde eles a esconderam 

originalmente.»101 Eis um óptimo exemplo de como a recordação de experiências 

passadas potencia a imaginação de cenários futuros e a aptidão para agir em 

conformidade. 

Estas evidências vêm ao encontro do que se sabe actualmente sobre o cérebro 

das aves. Com efeito, foi demonstrado que em várias espécies de pássaros a área do 

hipocampo apresenta um crescimento neural enorme (a substituição de neurónios 

mortos por novos neurónios) durante o Outono, precisamente naquela época do ano em 

que esses animais necessitam de armazenar sementes para o Inverno, para quando 

escassearem os insectos de que se alimentam.102 Porém, talvez não haja na literatura 

científica mais estudos sobre as funções do hipocampo em animais não-humanos do 

                                                 
101 Regan escreve acerca das aves: «Recent studies from throughout the world demonstrate 
diverse avian cognitive abilities. These include the abilities to learn from experience, to teach 
conspecifics, to reason logically, and to adjust behavior if observed by others. For example, scrub 
jays will return, alone, to move food to a new place if other scrub jays were watching where they 
hid it originally.» T. Regan, Animal Rights, Human Wrongs, p. 141. 
102 Cf. Natalie Angier, «To Remember Seed Caches, Bird Grows New Brain Cells», in New York 
Times (Nov. 15), 1994. Este estudo é mencionado por DeGrazia (cf. Taking animals seriously, p. 
159). 
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que aqueles que foram efectuados num grupo particular de mamíferos inferiores: os 

ratos. 

 

9.2 – O Caso dos Mamíferos Inferiores 

 

Com o objectivo de avaliar o contributo do hipocampo para a criação de 

memórias, realizaram-se numerosas experiências em que o desempenho de ratos 

normais foi comparado ao de ratos cujo hipocampo foi cirurgicamente lesionado. Tal 

comparação, muitas das vezes, incidiu na sua capacidade para se orientarem através 

de labirintos. 

Numa dessas experiências, utilizou-se um labirinto relativamente simples, com o 

formato em Y e plataformas elevadas posicionadas na ponta de cada um dos três 

braços. Os investigadores privaram de água ratos normais e ratos lesionados, 

colocaram-nos sobre uma das três plataformas e deixaram-nos beber um pouco de 

água. Os animais eram então removidos dessa plataforma e directamente transferidos 

para outra plataforma. A sua tarefa resumia-se a regressar àquela plataforma onde 

tinham acabado de beber água. Descobriu-se que todos os ratos normais, sem 

excepção, aprenderam a tarefa com extrema facilidade, ao passo que apenas um quarto 

dos ratos lesionados conseguiu ultrapassar à justa a mera casualidade na escolha do 

percurso correcto. 

Os neurocientistas John O’Keefe e Lynn Nadel analisaram este estudo na sua 

obra seminal de 1978 inteiramente dedicada ao hipocampo, intitulada The Hippocampus 

as a Cognitive Map. Aí é esclarecido que a 

 
posição da recompensa variava de tentativa para tentativa assim como a colocação 

subsequente do rato, tanto que a performance apropriada dependia da recordação 

de onde estava a água em qualquer uma das tentativas. Embora pudesse estar 

associada uma pista particular à recompensa durante o curso da exposição inicial do 

rato à água, é muito mais provável que o rato normal tenha utilizado o seu mapa 
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cognitivo da situação e, ao fazer uma ligeira alteração no mapa a cada tentativa, 

obtido a recompensa.103 

  

Esta noção de «mapa cognitivo» que O’Keefe e Nadel propõem invoca o 

conhecimento mental do espaço circundante, e um tal conhecimento, por sua vez, 

pressupõe a capacidade de recordar. Segundo esta interpretação, terá sido porque os 

ratos normais foram capazes de acumular e de relacionar na sua memória as 

informações espaciais específicas que iam adquirindo, que eles conseguiram 

rapidamente, em poucas tentativas, criar um mapa mental do labirinto; e terá sido 

porque foram capazes de criar esse mapa mental, que eles conseguiram recordar que 

beberam água naquela plataforma, a qual sabiam que se encontrava àquela distância e 

naquela direcção relativamente à sua posição actual. Já os ratos lesionados 

manifestaram dificuldades em encontrar a água porquanto estavam incapacitados de 

criar novas recordações as quais possibilitassem desenvolver esse tipo de cognição 

espacial. 

Em que sentido então é que esta diferença comportamental entre os ratos 

normais e os ratos lesionados permite refutar a teoria de Langer? É verdade que a 

capacidade de orientação exibida pelos ratos normais, na medida em que transparece 

um conhecimento global do labirinto, poderia ser explicada enquanto decorrente da 

avaliação das características holísticas da situação, tal como propôs Langer. No 

entanto, a fazer valer a abordagem de O’Keefe e Nadel, a facilidade com que esses 

animais conseguiram descobrir em que direcção se encontrava a água apesar de a cada 

tentativa a sua posição e a da água serem alteradas aleatoriamente sugere que eles 

possuíam um mapa cognitivo da situação, o que envolve a articulação de memórias 

espaciais específicas. E essa atribuição de memórias espaciais aos ratos, deve-se 

                                                 
103 «The position of reward varied from trial to trial, as did the subsequent placement of the rat, so 
that proper performance depended upon remembering where the water was on any given trial. 
Although a particular cue might be associated with reward during the course of the rat’s initial 
exposure to the water, it is much more likely that the normal rat would utilize its cognitive map of 
the situation and, by making a slight change in the map on each trial, obtain reward.» J. O’Keefe e 
L. Nadel, The Hippocampus as a Cognitive Map, Michigan, Clarendon Press, 1978, p. 271. (A 
acentuação em itálico é minha.) A referida experiência foi realizada por A. Rabe e R. K. Haddad 
(«Integrative deficit after hippocampal lesions?», in Proc. Am. Psychol. Ass. 4, 1969, cf. pp. 213- 
-214). 
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compreender, é racionalmente preferível à proposta interpretativa de Langer, porquanto 

se firma numa forte analogia com o dispositivo neural humano – o hipocampo – 

actualmente reputado como sendo o principal causador desse tipo de cognição espacial 

em nós, humanos. 

Para sumarizar a tese que quero aqui defender, será útil o recurso à explicação 

avançada por Dawkins: de acordo com a autora, o rato que aprende a orientar-se num 

labirinto «não responde apenas aos estímulos que o rodeiam imediatamente, mas 

transporta uma memória das coisas que estavam aí no passado mas que agora 

desapareceram.»104 

Ainda no que concerne a este género de estudo comportamental com ratos, 

DeGrazia tem algo a dizer que julgo ser pertinente. Nas suas palavras, um rato que é 

capaz de se orientar num labirinto «tem de fazer alguma simulação (ou manipulação de 

representações), a qual podemos expressar, rudemente, assim: “Para apanhar a 

[recompensa], tenho de seguir por aqui!”»105 Portanto, se esta leitura comportamental de 

DeGrazia estiver correcta, devemos reconhecer que a orientação dos ratos nos 

labirintos constitui uma evidência de que estes animais conseguem imaginar cenários 

futuros (pois acreditam que irão obter a sua recompensa) com base na recordação de 

experiências passadas (porquanto acreditam que irão encontrar a recompensa no 

mesmo local onde encontraram recompensas no passado).  

Será esta interpretação de Degrazia válida? Os indícios até aqui apresentados 

sugerem que sim, mais uma vez porque os ratos partilham connosco vários dispositivos 

neurais relevantes para a memória e previsão alargadas – de entre os quais se destaca 

o hipocampo, cuja função, como acabámos de ver, assume uma importância inequívoca 

neste género de desempenho comportamental. Temos pois bons motivos para atribuir a 

tais animais a crença intencional de que eles iriam obter a sua recompensa no local 

                                                 
104 Dawkins assegura: «The first [basic attribute of thinking] is that the thinker should have some 
sort of internal representation of the world in his, or her, or its head. This means that it does not 
just respond to the stimuli immediately surrounding it but carries a memory of things that were 
there in the past but are now gone or out of sight.[…]The classic case is of a rat being taught to 
run a maze». M. S. Dawkins, Through Our Eyes Only?, p. 105.  
105 «[N]otice that even a rat running down a familiar path with no new challenges has to do some 
simulating (or manipulating of representations), which we might express, roughly, thus: “To get 
the grub, gotta go this way!”» D. DeGrazia, Taking animals seriously, p. 165. 
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exacto onde já antes tinham encontrado recompensas. Assim, também esta explicação 

do seu comportamento apresentada por DeGrazia se apresenta racionalmente preferível 

à noção unitária e consumatória do «acto total» teorizada por Langer. 

 

9.3 – O Caso dos Mamíferos Superiores 

 

Bem longe da experimentação controlada dos laboratórios, proponho a análise 

de uma caçada de leoas testemunhada por Griffin, e que passo a resumir: 

Enquanto duas leoas se posicionavam, de modo visível e a uma boa distância, 

no alto de dois pequenos montes mesmo em frente a duas manadas de gnus, captando 

a sua atenção, uma terceira leoa tratou de se esgueirar sorrateiramente por trás das 

duas manadas para se esconder numa vala não muito mais próxima. Passados alguns 

minutos, uma quarta leoa salta do lado oposto da vegetação e empurra uma das 

manadas justamente em direcção à terceira leoa que com uma investida apenas 

consegue apanhar um dos gnus. A presa é então partilhada pelas quatro caçadoras. 

Segundo Griffin, tudo leva a crer que este se tratou de um acto cooperativo e 

intencional.106 

Tal conclusão, no entanto, não é pacífica. Langer rejeita como antropomórfica 

qualquer interpretação que atribua a animal algum a capacidade para planear e executar 

estratégias de caça em grupo.107 No entender da autora, tal exigiria: a conceptualização 

da acção (mediante a formulação de ideias abstractas como causa e efeito, propósito ou 

finalidade) e uma discussão aturada sobre a estratégia a adoptar (o que requer a 

referência simbólica a factos e possibilidades). Da minha parte, não concordo com 

Langer: acredito que, para se realizar um acto cooperativo como aquele que acabei de 

relatar, basta a posse de consciência alargada. 

                                                 
106 Para o relato desse episódio comportamental e a interpretação do autor, cf. D. Griffin, Animal 
Minds, pp. 64, 65. Griffin é cauteloso: «A single observation such as this one cannot be taken as 
conclusive proof of intentional cooperation, but it is certainly very suggestive.» D. Griffin, Animal 
Minds, p. 65. 
107 Para a argumentação da autora, cf. S. Langer, Mind: an Essay on Human Feeling, Vol. II, pp. 
172, 173. 
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Damásio lança alguma luz sobre esta questão. Ele assevera que a consciência – 

nuclear ou alargada –, na sua azáfama em compreender a realidade, estabelece 

naturalmente correspondências entre imagens mentais. Essas correspondências 

(elaboradas ao longo do tempo, no caso de se possuir consciência alargada) são 

puramente imagéticas e, em face do que já foi dito, não-verbais; estas permitem 

organizar as imagens específicas do objectos (as concepções, na terminologia de 

Langer) sem recorrer necessariamente às categorias gerais e abstractas dos 

conceitos.108 

Como vimos, para Damásio a consciência pode recorrer a um outro tipo de 

categorização não explicitamente lógica porquanto assenta em mecanismos de 

avaliação emocional, os quais marcam previamente o que é benéfico ou prejudicial na 

tomada de decisão. Deste modo, o organismo dotado de consciência alargada pode 

separar em diferentes ordens de importância emocional diversos elementos cognitivos, 

relacionando-os estrategicamente numa aritmética de objectivos e meios, de ganhos e 

riscos, firmado apenas no seu historial de imagens e sem fazer uso do pensamento 

conceptual. 

Nesta conformidade, basta atribuir consciência alargada às leoas (o que implica 

atribuir-lhes a capacidade de manipularem conteúdos experienciais específicos) para se 

explicar, com plausibilidade, o seu extraordinário comportamento. Se elas forem 

capazes de recordar imagens específicas dos objectos, podem com certeza consolidar 

conhecimentos (não necessariamente abstractos) sobre que condições são ou não 

essenciais ao sucesso das suas caçadas. Tais condições prendem-se com o tipo de 

terreno, as distâncias a cobrir, as características das presas, etc.. Provavelmente, 

muitos desses conhecimentos remontam às primeiras expedições em que estes animais 

acompanharam indivíduos mais experientes. Podem igualmente recordar esta ou aquela 

estratégia particular de forma a decidirem-se pela melhor linha de acção a adoptar; 

podem inclusive inventar uma nova estratégia com base na informação adquirida. 

Tal exige de cada leoa o conhecimento de que a sua acção deve diferir das 

acções das outras em certos aspectos: «se eu vou por aqui, a outra tem que ficar ali» – 

                                                 
108 Para a argumentação do autor, cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 144-152.   
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caso contrário, não haveria entre elas qualquer coordenação. O facto de olharem 

atentamente umas para as outras durante as movimentações que precedem o ataque 

parece mostrar que possuem esse conhecimento.109 

Quanto ao problema da divisão de papéis, talvez não seja necessária qualquer 

discussão entre os intervenientes: simplesmente, cada leoa especializou-se a assumir 

determinada função em vista a igualar as circunstâncias que sabe serem as mais 

propícias ao sucesso da caçada. Em verdade, a mesma leoa assume quase sempre a 

mesma posição nas formações de caça, como observou P. Stander num estudo referido 

por Griffin.110 Deve pois bastar um leve estímulo inceptivo da parte de uma das leoas 

para que as outras, individualmente cientes da melhor posição a tomar, entrem no jogo. 

Esta parece-me ser uma interpretação plausível. Seja como for, o ónus da prova 

recai com mais força sobre a teoria de Langer. Com efeito, animais incapazes de 

memorizar e de gerir memórias na previsão do futuro, votados a absorver não mais do 

que os valores holísticos e não descritivos dos objectos e as sensações que regem cada 

«acto total», não poderiam manifestar um tal grau de coordenação inter-individual, de 

inteligência estratégica e de avaliação pormenorizada das condições. Apelar à simples 

coincidência parece-me demasiado rebuscado. A alternativa seria reequacionar o poder 

explicativo da teoria de Langer.111 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Cf. G. B. Schaller, The Serengeti Lion: A study of predator prey relations, Chicago, University 
of Chicago Press, 1972. As evidências colhidas por Schaller são comentadas por Griffin (cf. 
Animal Minds, pp. 63, 64). 
110 Cf. P. Stander, «Cooperative hutting in lions: The role of the individual», in Behav. Ecol. 
Sociobiol. 29, 1992, pp. 445-454. 
111 Neste ensejo, também se deve tomar em conta o exemplo dos babuínos comentado por 
Damásio: estes animais foram observados por Hans Kummer enquanto tomavam uma decisão 
relativamente ao melhor local onde beber água – refere Damásio, tal decisão envolveu o cálculo 
de distâncias, a ameaça de predadores, as probabilidades da existência ou não de água no local, 
etc.. Julgo estarmos perante as mesmas capacidades de recordar e de prever o futuro, embora a 
níveis diferentes. Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 201, 202; H. Kummer, In 
Quest of the Sacred Baboon. A Scientist’s Journey, Princeton, Princeton University Press, 1995.  
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10 – Evidências Comportamentais de Pensamento Conceptual  

         em Aves e Mamíferos 

10.1 – A Possibilidade de um Pensamento Emocional  

          à Margem da Conceptualização e da Lógica 

 

É bem de notar que com esta análise do comportamento das leoas não estou a 

sugerir que esses animais sofrem de uma absoluta incapacidade em construir conceitos. 

Defendo apenas, aproveitando o contributo de Damásio, que a conceptualização, tal 

como Langer a define, não é necessária para tomar decisões a partir de experiências 

passadas ou antecipadas. Talvez esta capacidade de decisão seja uma faculdade 

adaptativa evolutivamente antiga. Apoiado em resultados de vários estudos 

comportamentais, Griffin acredita que muitas espécies de animais constroem 

naturalmente vários raciocínios do género: «se enveredar por este tipo de acção», 

«posso conseguir comida», ou «se evitar animais com as características x, y e z», 

«posso evitar ser comido». Na sua opinião, estas são concatenações mentais simples 

que todavia envolvem conceitos gerais.112 

Respeitando a tese de Damásio, talvez essas concatenações não necessitem de 

generalizações abstractas. Pode bastar a acção dos marcadores emocionais, 

ferramentas igualmente úteis quando se pretende discriminar de entre uma multitude de 

objectos aqueles que são comestíveis, perigosos, etc., sem incorrer em mentalizações 

desnecessárias. Por outro lado, talvez muitas dessas concatenações também não 

procedam de encadeamentos inferenciais (lógico-dedutivos). Pois, em determinadas 

circunstâncias, os marcadores emocionais poderão ser suficientes para estabelecer 

correspondências entre diferentes representações disposicionais mantidas na memória 

dos organismos dotados de consciência alargada, e, nessa medida, serão suficientes 

para elaborar novas representações acerca da realidade. 

Foi por isso que mencionei no princípio deste capítulo (na secção 1.2) que talvez 

seja possível gerar novas crenças a partir da conexão entre outras crenças sem o 

recurso a deduções lógicas. Aparentemente, este tipo de operação consegue mover o 

                                                 
112 Para a argumentação do autor, cf. D. Griffin, Animal Minds, capítulo 6. 
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pensamento humano a vários níveis, desde o mais básico ao mais elevado. Explica 

Damásio, até o pensamento criador mais complexo, como é o caso do pensamento 

científico, parece dever muita da sua originalidade a esquemas mentais inspirados pela 

emoção.113 

Porém, não obstante todas estas possibilidades, existem várias evidências 

comportamentais exibidas por aves e mamíferos (superiores e inferiores) que indiciam a 

sua capacidade de formar conceitos gerais. Porque Damásio não examina a fundo a 

base neurobiológica da conceptualização, achei por bem, no que respeita à atribuição 

desta capacidade, defrontar Langer em igualdade de circunstâncias – cinjo-me, como 

faz a autora, à interpretação do comportamento animal. Os casos a que recorro são 

referidos por Dawkins e Wise. Contudo, não se pode afirmar que a apreciação destes 

casos enquanto manifestações de fenómenos mentais carece de ser fundada numa 

ordem causal. Ainda que não aponte uma relação causal directa entre determinados 

mecanismos neurais e a formação de conceitos gerais, deve-se porém constatar que 

Damásio radica essa capacidade na posse de consciência alargada.114 Dado que os 

animais cujo comportamento vamos agora analisar são aves e mamíferos, essa análise 

não se revela portanto totalmente desprovida de fundamentação neurobiológica. 

 

10.2 – O Caso das Aves 

 

Em relação às aves, Dawkins comenta uma experiência que o psicólogo Herb 

Terrace desenvolveu com vista a descobrir se os pombos são capazes de construir 

«uma ideia generalizada com um grau algo elevado de complexidade, neste caso a 

“ordem” pela qual eventos devem ocorrer.»115 Essa experiência compreendeu duas 

fases. Na primeira fase, os pombos, para ganharem a sua recompensa em comida, 

aprenderam a bicar em cima de três diferentes luzes coloridas numa ordem 

                                                 
113 Cf. A. Damásio, Descartes’ Error, pp. 187-189. 
114 Cf. A. Damásio, The Feeling of What Happens, pp. 309-311.  
115 No original: «[a]n internal representation of their external world that enabled them to work out 
what to do in a novel situation using a generalized idea of a quite high degree of complexity, in 
this case the “order” in which events should occur.» M. S. Dawkins, Through Our Eyes Only?, p. 
114. Para a análise da autora acerca dessa experiência, cf. M. S. Dawkins, Through Our Eyes 
Only?, pp. 109-114. 
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determinada. As luzes apareciam projectadas sobre um painel de vidro disposto no chão 

e a cada nova tentativa a posição de cada uma das cores mudava aleatoriamente dentro 

da área do painel para impedir que os pombos pudessem fazer uso da sua memória 

espacial.116 A ordem que eles tiveram de aprender foi VERDE-VERMELHO-AZUL. 

Na segunda fase da experiência, os pombos foram então separados em dois 

grupos, e, em vez de terem de bicar em cima de três cores, passaram a ter de bicar 

numa cor e em dois símbolos novos, a saber, uma linha horizontal branca num fundo 

preto e um diamante branco também num fundo preto. Um dos grupos teve de aprender 

duas ordens novas: LINHA-VERMELHO-DIAMANTE e LINHA-DIAMANTE-AZUL, 

ordens essas nas quais a luz colorida correspondia a uma daquelas três que os pombos 

viram anteriormente e surgia no mesmo lugar que ocupava na sequência antiga. O outro 

grupo teve de aprender outras duas ordens: LINHA-VERDE-DIAMANTE e LINHA- 

-DIAMANTE-VERMELHO; nestas, a luz colorida surgia em lugares «errados» 

respectivamente à sequência antiga. Dawkins esclarece o propósito desta experiência 

com a seguinte passagem (na qual incluo duas adendas): 

 
Terrace teorizou que se as aves, durante o seu treino inicial, tinham aprendido 

realmente a pensar sobre a ordem pela qual elas tinham de bicar coisas, então isto 

deveria passar para a nova tarefa e tornaria mais fácil para elas resolverem o novo 

problema se uma cor aparecesse no seu lugar correcto do que se estivesse no lugar 

errado.[…] Se, por outro lado, tudo o que os pombos estavam a fazer era memorizar 

padrões de luzes [enquanto blocos monolíticos de estímulos distintos] e não a 

pensar verdadeiramente sobre a ordem [num plano conceptual capaz de discernir as 

relações abstractas próprias da sucessão de eventos: primeiro x, no meio y, e no fim 

z], então ambos os grupos deveriam considerar a nova tarefa igualmente difícil (ou 

fácil) de aprender pois ambos estavam a ser confrontados com novos padrões. 117 

                                                 
116 Uma memória por sinal prodigiosa, dada a espantosa capacidade de navegação destes 
animais em vôos de longa distância. Portanto, se lhes fosse dada a oportunidade, não haveria 
como saber se os pombos tinham aprendido tal tarefa através de associações espaciais simples, 
tais como por exemplo: LUZ À ESQUERDA→PRIMEIRA BICADA, LUZ AO CENTRO→ 
SEGUNDA BICADA, LUZ À DIREITA→TERCEIRA BICADA.  
117 «Terrace reasoned that if the birds had, during their initial training, really learnt to think about 
the order in which they had to peck things, then this should carry over into the new task and make 
it easier for them to solve the new problem if a colour appeared in its rightful place, than if it was 
in the wrong place.[…]If, on the other hand, all the pigeons were doing was memorizing patterns 
of lights and not truly thinking about order at all, then both groups should find the new task equally 
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De facto, o desempenho dos pombos revelou que eles estavam a «pensar 

verdadeiramente sobre a ordem». O grupo com a luz colorida no lugar «correcto» 

necessitou de um número bastante menor de tentativas para aprender a nova tarefa do 

que o outro grupo.118 Assim se conclui que os pombos são capazes de abstrair 

conceitos gerais (neste caso, um conceito geral de ordem) a partir de situações 

particulares experienciadas e de os aplicar a novas situações. 

 

10.3 – O Caso dos Mamíferos Inferiores 

 

No que concerne aos mamíferos inferiores, Dawkins alude a um estudo em que, 

mais uma vez, foi utilizado um labirinto para avaliar o desempenho de ratos. A fim de 

apurar se estes pequenos roedores são capazes de pensar por meio de conceitos, o 

psicólogo Hank Davis (com a ajuda da sua aluna Sheree Bradford) arquitectou um 

labirinto bem mais elaborado do que aquele que vimos atrás.119 Este era composto por 

um corredor no qual desembocavam seis túneis perpendiculares cujas entradas se 

situavam todas do mesmo lado do corredor e estavam fechadas por uma portinhola que 

os animais podiam abrir. No fim de cada um dos túneis foi colocada uma recompensa 

em comida, mas cinco dos seis túneis estavam barrados a meio caminho por um 

pequeno bloqueio que impedia a passagem dos ratos. A tarefa destes consistia em 

atravessar o corredor desde uma ponta e encontrar o único túnel que lhes permitia 

aceder à recompensa. Os ratos foram separados em três grupos e o túnel «correcto» 

variava de grupo para grupo: para um dos grupos, era o terceiro túnel, para outro, o 

quarto túnel, e para o último grupo, o quinto túnel. 

Todos os túneis eram amovíveis (podiam deslizar em ambos os sentidos ao 

longo da parede do corredor) e a sua posição ia sendo alterada de modo que as 

distâncias que separavam as suas entradas eram diferentes em cada nova tentativa. A 

certa altura, também o trajecto do corredor foi modificado: para poderem chegar ao 

                                                                                                                                                  

difficult (or easy) to learn since both were being confronted with new patterns.» M. S. Dawkins, 
Through Our Eyes Only?, p. 113. 
118 Cf. M. S. Dawkins, Through Our Eyes Only?, pp. 113, 114.  
119 Para a análise da autora acerca dessa experiência, cf. M. S. Dawkins, Through Our Eyes 
Only?, pp. 116-119. 
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«seu» túnel, os ratos passaram a ter de dobrar uma esquina de 90 graus, e o número de 

túneis posicionados antes e depois dessa esquina variava de tentativa para tentativa. Os 

próprios túneis, as portinholas, os bloqueios, e até a placa que servia de chão a toda a 

estrutura do labirinto, também eram constantemente reposicionados. Desta maneira, 

apenas a sequência dos bloqueios era mantida para cada grupo de ratos. Todavia, 

ainda assim, apesar de todas estas alterações, foi fácil para os ratos aprenderem 

correctamente qual dos seis túneis lhes dava acesso à recompensa. Que conclusões se 

podem tirar daqui?  

Esta experiência comportamental excluiu qualquer hipótese dos ratos 

conseguirem detectar o túnel correcto através do cheiro, pois em todos os túneis havia 

comida, e tão-pouco os animais podiam ter seguido marcas de cheiro que 

eventualmente tivessem deixado perto ou dentro do túnel que os recompensou em 

tentativas anteriores porque os túneis, as portinholas e o chão eram reposicionados a 

cada tentativa. Estas modificações no labirinto também impediram os ratos de se 

orientarem mediante o reconhecimento de possíveis pistas visuais. Além disso, as 

portinholas fechadas não os deixavam ver se os túneis estavam ou não bloqueados, e 

eles não abriam outras portinholas a não ser a do túnel correcto para nele entrar. Mais 

ainda, em consequência do que foi atrás defendido acerca da cognição espacial destes 

animais, também se deve verificar que eles não podiam recorrer a memórias espaciais 

específicas, nem a um qualquer mapa cognitivo da totalidade do labirinto, porquanto 

eram constantemente alteradas as distâncias e as direcções. 

Assim, após este aturado processo de eliminação, a explicação mais verosímil 

encontrada por Davis – e apoiada por Dawkins – foi a de que os ratos conseguiram 

aprender em qual dos seis túneis deviam entrar porque, de algum modo, eles foram 

capazes de contar os túneis. Mais propriamente, foram capazes de desenvolver 

conceitos elementares para identificar o lugar do túnel correcto numa sequência 

abstracta, conceitos esses que devem ser até certo ponto semelhantes aos nossos 

próprios conceitos de «primeiro», «segundo», «terceiro», e por aí fora. Porém, esta 

interpretação do comportamento dos ratos requer alguma cautela. 

Dawkins esclarece, na esteira de Davis, que tais animais parecem ter criado  



 152 

 
uma representação interna do seu mundo que foi além das suas características 

físicas óbvias e entrou numa abstracção de algo não muito diferente do nosso 

próprio conceito de número. Esta representação interna pôde ao menos capacitá-los 

para enfrentar com sucesso uma nova configuração – quando os túneis eram postos 

em novas posições – embora não tenhamos nenhuma evidência a partir disto que o 

conceito de «3» ou «4» dos ratos possa ser transportado para situações totalmente 

novas[…].120  

 

Portanto, não se depreende deste estudo que os conceitos numéricos dos ratos 

possam vir a ser igualmente aplicados em variadíssimas outras situações (tal como 

sucede com os conceitos numéricos que nós, humanos, tão habilmente usamos) – mas 

mesmo que não possam, porquanto ultrapassaram o contexto concreto de cada 

disposição exacta do labirinto, não devemos deixar de reconhecer que tais conceitos 

revelaram algum grau, se bem que mínimo, de aplicação geral. 

 

10.4 – O Caso dos Mamíferos Superiores  

            

Resta-nos apreciar o comportamento dos mamíferos superiores. Não considero, 

ao contrário do que diz Langer, que a conceptualização seja inter-dependente da 

linguagem simbólica121 – comparativamente, a primeira parece representar uma função 

mental bem mais simples, enquanto a segunda supõe já a codificação de conceitos em 

símbolos e a descodificação de símbolos em conceitos. Não obstante, admito que, para 

                                                 
120 «They certainly appeared to have an internal representation of their world that went beyond its 
obvious physical characteristics and into an abstraction of something not so very different from 
our own concept of number. This internal representation could at least enable them to cope 
successfully with a novel configuration – when the tunnels were put into new positions – even 
though we have no evidence from this that the rat’s concept of “3” or “4” could carry over into 
totally new situations». M. S. Dawkins, Through Our Eyes Only?, pp. 118, 119.   
121 Após Descartes, muita tinta foi derramada em defesa da ideia de que a ausência de 
linguagem nos animais prova a sua incapacidade de pensar mediante conceitos. O filósofo 
Bernard Rollin aventura-se mesmo a sugerir que, se existe alguma coisa como uma ortodoxia 
filosófica no século vinte, será a que acolhe tal ideia. Rollin escreve: «[T]radition has assumed 
that since animals lack language, they must lack concepts, and are therefore trapped forever in 
the momentary.[…]I would venture to guess that if there is anything like a philosophical orthodoxy 
in the twentieth century, that is it.» B. Rollin, «Thought without Language», in Tom Regan e Peter 
Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations, 2ª edição, Englewood Cliffs, New Jersey, 
Prentice-Hall, 1989, pp. 43, 44. 
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se obter as melhores provas comportamentais da posse de pensamento conceptual, há 

que recorrer ao estudo de sujeitos (humanos ou não-humanos, tanto faz) os quais sejam 

capazes de utilizar a nossa linguagem simbólica.122 

Wise dá-nos a conhecer o caso de uma chimpanzé, de nome Ai, que na opinião 

científica de muitos peritos é claramente capaz de formar categorias conceptuais e 

utilizar símbolos. Ela sabe que o mesmo símbolo pode designar classes de coisas 

semelhantes. Num complicado exercício, Ai chegou a cruzar quinze símbolos referentes 

a cinco diferentes tipos de objecto, a cinco diferentes cores e aos números de um a 

cinco, aplicando-os correctamente na caracterização de séries aleatórias.123 Esta 

parece-me uma prova comportamental indubitável de que os chimpanzés conseguem 

formar conceitos, e que o fazem com relativa sofisticação. É que a dificuldade do 

exercício (símbolo↔objecto/símbolo↔cor/símbolo↔número) parece exigir um tal grau 

de abstracção que a utilização correcta desses símbolos implica necessariamente um 

processo de conceptualização. Não sou eu quem o diz, mas a própria Langer. 

Como já vimos, de acordo com a definição da autora, todo o conceito apresenta 

um carácter geral na medida em que permite sintetizar aquilo que há de comum entre as 

diferentes concepções específicas adequadas ao objecto desse conceito. Por exemplo, 

no caso de se tratar de uma cor, a miríade de concepções resultantes da soma das 

várias tonalidades particulares é categorizada num único «padrão essencial» – num 

único conceito de cor composto pela semelhança formal entre todas essas tonalidades. 

Porque a função dos símbolos, segundo Langer, consiste em veicular estes padrões 

essenciais, cada símbolo aplica-se ao conjunto dos objectos que partilham os elementos 

relevantes (no caso de uma cor, aos objectos que partilham as tonalidades 

                                                 
122 Poderão existir, de facto, outras linguagens para além da nossa. Assevera Griffin, certos 
comportamentos podem ser interpretados como sendo expressões de «linguagem animal». 
Vejam-se os exemplos dos signature whistles dos golfinhos (os quais parecem denotar o «nome» 
de cada indivíduo) ou das vocalizações emitidas pelos macacos Japoneses, pelos macacos 
rhesus, e pelos macacos-verdes em estrita adequação a determinadas interacções sociais ou a 
situações de perigo. Cf. D. Griffin, Animal Minds, pp. 155-162, 213. 
123 Cf. S. Wise, Rattling The Cage. Toward Legal Rights for Animals, Cambridge/Massachusetts, 
Perseus Publishing, 2000, pp. 226, 227; Tetsuro Matsuzawa, «Chimpanzee intelligence in nature 
and in captivity; isomorphism of symbol use», in William MacGrew et al. (eds.), Great Ape 
Societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 205ss. 
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respectivas).124 Assim, é-nos possível descobrir se Ai produz pensamento conceptual 

respondendo à questão: Consegue ela utilizar símbolos, aplicando-os correctamente 

aos respectivos objectivos? O exercício em causa demonstrou, para além de qualquer 

dúvida, que consegue. 

 

11 – Conclusões Sobre a Sofisticação Mental dos Animais 

 

Em consequência de tudo quanto foi avançado neste capítulo, finalizo a minha 

investigação sobre a complexidade da mente animal com as seguintes afirmações 

sumárias: 

Os mamíferos superiores satisfazem plenamente os requisitos para que lhes 

sejam outorgadas as capacidades de recordar e de prever o futuro (sejam requisitos 

neurobiológicos, porquanto partilham connosco, humanos, todos os componentes 

cerebrais que de acordo com a explicação de Damásio causam a nossa consciência 

alargada, sejam requisitos comportamentais, pois dão provas de que são capazes de 

planear a sua acção futura mediante a manipulação de memórias). Por outro lado, estes 

animais também satisfazem os requisitos comportamentais para a atribuição de 

pensamento conceptual (visto que conseguem superar desafios os quais envolvem o 

uso de conceitos gerais), e o facto de deterem uma base causal da consciência 

alargada em tudo similar à nossa também oferece alguma evidência neurobiológica de 

que possuem essa competência conceptual.  

Os mamíferos inferiores e as aves satisfazem os mesmos requisitos 

comportamentais, quer para que lhes sejam reconhecidas as capacidades de memorizar 

o passado e de prever o futuro, quer para que lhes seja atribuído pensamento 

conceptual. Comparativamente aos mamíferos superiores, estes animais detêm 

sistemas nervosos menos parecidos com os nossos, mas não obstante cumprem com 

os requisitos neurobiológicos suficientes para a atribuição de memória e previsão 

alargadas na medida em que possuem dispositivos neurais análogos a todos os 

                                                 
124 Cf. S. Langer, Philosophy in a New Key, pp. 70-72. O exemplo da cor como conceito e das 
tonalidades como concepções é meu. 
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dispositivos humanos aqui considerados essenciais à produção de consciência 

alargada. Além disso, porquanto revelam ter uma base causal da consciência alargada 

similar à nossa, também há alguma evidência neurobiológica de que os mamíferos 

inferiores e as aves conseguem pensar mediante conceitos.   

Ao invés dos mamíferos e das aves, os restantes animais aqui reputados como 

sendo conscientes – os répteis, anfíbios, peixes e cefalópodes – não apresentam 

semelhanças neurobiológicas suficientes com a nossa espécie que justifiquem, 

respeitando a teoria de Damásio, a atribuição das supra-enunciadas capacidades 

psicofísicas. No entanto, saber qual o grau de sofisticação mental destes animais é uma 

questão que deixo aqui em aberto dado existirem teorias neurobiológicas alternativas 

que defendem que mesmo os mais simples destes animais – os peixes – possuem 

elaborados sistemas de memória e aprendizagem, para além de exibirem também 

comportamentos bastante complexos. 

O que se apurou foi que todos os animais dotados de consciência estão aptos a 

formular crenças e desejos (cujo objecto podemos especificar através do seu 

comportamento), e que tais crenças e desejos incidem pelo menos sobre o presente 

imediato no caso daqueles animais conscientes que sejam eventualmente incapazes de 

recordar o passado ou prever o futuro. Também é muito provável que todos os animais 

conscientes, mesmo aqueles que não detenham memória nem previsão alargadas, 

consigam gerar crenças ligadas a preferências e sentir expectativas devido à influência 

de mecanismos fisiológicos não-conscientes (similares àqueles que Damásio encontrou 

na nossa espécie e designou de marcadores emocionais). Já o comportamento 

intencional, por definição, está reservado apenas aos indivíduos capazes de imaginar 

possíveis cenários futuros. 

Para concluir, esta primeira parte procurou apoiar a atribuição por Regan de 

todas as capacidades próprias dos sujeitos de uma vida aos mamíferos e às aves – com 

a excepção, porém, da capacidade que melhor caracteriza essa condição psicofísica, 

sobre a qual ainda nada foi dito. Refiro-me à aptidão destes animais, enquanto 

detentores de uma existência psicofísica unificada ao longo do tempo, para 

experienciarem bem-estar. Este atributo crucial dos sujeitos de uma vida não-humanos 
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será tido em conta na parte que se segue, a qual tratará as questões relativas ao seu 

estatuto moral. Todavia, também haverá lugar para outras questões morais que 

merecem a nossa reflexão. Não serão esquecidos os restantes animais conscientes que 

não são sujeitos das suas vidas. E nem tão-pouco os demais seres vivos desprovidos 

de consciência. 
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Uma Análise e Prossecução 
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Introdução 

 

Nenhuma teoria filosófica pode arrogar-se de ser inteiramente original. Sem 

excepção, todas reformulam e integram elementos provindos, seja de outras teorias 

filosóficas, seja de concepções extra-filosóficas (religiosas, artísticas, científicas, etc.), 

seja do próprio contexto sócio-cultural em que se inserem.1 A teoria ética de Regan não 

foge à regra. Embora apresente um número invejável de aspectos indiscutivelmente 

originais, muita da sua força radica em dois paradigmas de incontornável importância na 

história da filosofia moral: a deontologia de Immanuel Kant e o utilitarismo de Jeremy 

Bentham e John Stuart Mill. 

Assim, um dos momentos essenciais desta segunda parte pretende analisar o 

modo como Regan procede à crítica e necessária superação de uma ideia central à 

ética kantiana: a ideia de que certos seres existem como «fins em si mesmos» – ou, na 

terminologia reganiana, a ideia de que certos seres possuem «valor inerente». Com a 

criação desse novo conceito axiológico, Regan dá seguimento a uma importante 

reivindicação moral assumida pelos utilitaristas: o alargamento da classe dos seres 

eticamente relevantes à classe dos seres que podem ser afectados pelas acções morais 

de outros. Como veremos, este esforço de complementarização entre o utilitarismo e a 

deontologia kantiana revela um extraordinário sentido de oportunidade, já que permite, 

com um golpe apenas, corrigir graves falhas perpetradas por essas e outras teorias 

alternativas. 

Num momento posterior, tenciono mensurar o alcance do conceito de valor 

inerente no âmbito da Ética Ambiental, uma área pela qual Regan se interessou 

inicialmente, mas que preteriu para se dedicar em exclusivo aos problemas relacionados 

com o estatuto e tratamento moral dos animais. Em acréscimo ao que é admitido pela 

teoria reganiana, tentarei mostrar que muitas das considerações tecidas em torno da 

                                                 
1 Quanto à influência sócio-cultural sentida por Regan, o próprio revela que foi o seu activismo 
contra a Guerra do Vietname que o despertou para o problema filosófico da violência em geral. 
Mais tarde, foi por influência dos escritos sobre pacifismo de Mahatma Gandhi que a sua 
preocupação com a violência acabou por abarcar o problema mais amplo da violência 
desnecessária que infligimos aos animais. Cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, 
pp. 129, 130. 
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noção de valor inerente, tal como essa noção é aplicada apenas a alguns humanos e 

animais não-humanos (enquanto sujeitos das suas vidas), podem plausivelmente 

estender frutuosas ramificações ao plano da Ética Ambiental e reportarem-se também a 

outros seres, conscientes ou não-conscientes.  

De modo que, se optarmos por alargar até às últimas consequências o nosso 

horizonte de consideração moral, devemos reconhecer a obrigação de respeitar 

imparcialmente todos esses seres: todos aqueles que Regan garante possuirem valor 

inerente, e todos os demais seres conscientes e não-conscientes em análise. Tal implica 

fazer vários ajustes à posição axiológica de Regan e também à sua perspectiva dos 

direitos morais; mas estes são, a meu ver, ajustes possíveis se queremos avançar um 

passo mais na direcção que o autor aponta como a única direcção viável para o 

desenvolvimento de uma verdadeira ética do ambiente. 
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_______________________________________________________ 

Capítulo 1 – Em Busca da Melhor Teoria Axiológica 

_______________________________________________________  

                     

Este primeiro capítulo incide sobre os principais pontos de convergência e 

divergência entre as teorias reganiana, kantiana e utilitarista, no que refere ao carácter e 

aos limites de aplicação do valor moral que é concedido aos seres eticamente 

relevantes. Pretende-se assim evidenciar a validade da proposta axiológica de Regan 

no quadro das éticas humana e animal, contrastando-a com a invalidade de propostas 

alternativas. Mas antes disso, importa saber até que ponto é legítimo avaliar a validade 

das teorias éticas nos termos em que Regan as avalia, o que nos remete para a 

investigação dos fundamentos do pensamento moral. 

 

1 – A Metodologia de Regan 

1.1 – Uma Apologia da Ética Reganiana        

          Contra a Crítica das Ecofeministas 

 

Regan partilha com a maioria dos filósofos contemporâneos as mesmas 

assumpções básicas sobre o modo como devemos pensar eticamente. Em suma, ele 

confia que o método de resolver problemas morais passa necessariamente pela 

prescrição racional de normas universais de conduta.2 Todavia, esta concepção da 

moralidade tem sido recentemente sujeita a um vigoroso ataque pela mão de uma 

minoria de filósofos, de entre os quais se destacam as filósofas feministas. Estas 

autoras pugnam por uma moralidade radicalmente diferente, centrada nos 

relacionamentos afectivos e concretos que as pessoas podem fomentar entre si. O 

próprio Regan não escapou a esse ataque, lançado por algumas representantes de uma 

                                                 
2 A propósito, o filósofo Dale Jamieson oferece uma caracterização meta-ética daquilo que 
considera ser a concepção dominante da moralidade, na qual a teoria reganiana se inscreve 
claramente. Segundo Jamieson:  «The job of moral theorists, on the dominant conception, is to 
make particular moral theories explicit, to describe their universality, and to make vivid their 
coercive power. This is done through examining arguments, assessing evidence, and scrutinizing 
logical relationships.» D. Jamieson, «Method and moral theory», in Peter Singer (ed.), A 
Companion to Ethics, Oxford, Blackwell Publishers, 1991, p. 477. 
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corrente emergente no seio do feminismo: o ecofeminismo.3 Assim, um bom ponto de 

partida para o estudo do sistema ético de Regan consiste, não na aferição das suas 

prescrições normativas, mas antes em tentar perceber se as assumpções 

metodológicas que ele pressupõe e suporta na elaboração dessas prescrições são 

suficientemente robustas para resistirem à crítica das ecofeministas. 

Acredito que o são, e, para mostrá-lo, alongar-me-ei na apologia dessas 

assumpções metodológicas, pois, tal como o autor as enquadra na sua teoria, a 

anuência da validade destas é já meio caminho para o acolhimento das suas 

prescrições normativas. 

São duras as acusações que as ecofeministas, como Deborah Slicer, Josephine 

Donovon e Val Plumwood, dirigem contra Regan.4 No ver destas filósofas, a ética 

reganiana representa mais uma tentativa dissimulada para fazer prevalecer valores 

masculinos como a objectividade, a imparcialidade e a justiça universal, considerados 

superiores e promovidos pela tradição patriarcal vigente, em detrimento de valores 

femininos como a subjectividade, a compaixão e a ligação afectiva. Nestes moldes, as 

ecofeministas incitam à resistência contra a misoginia que marginaliza os padrões éticos 

femininos e assumem o desafio de aprendermos a conciliar os múltiplos aspectos 

intelectuais e emocionais que integram a nossa natureza moral: elas defendem a 

celebração do cuidado pelo outro – um cuidado pessoal, afectivo, o qual se manifesta 

único e particular no plano concreto das relações humanas (e extra-humanas), e que 

não se esgota, nem alguma vez pode ser substituído, pela imposição racional de 

princípios imparciais abstractos, como aqueles que integram a ética reganiana.  

Regan aprova em parte a argumentação das ecofeministas, ao admitir que a 

credibilidade de qualquer teoria ética depende da sua aptidão para manter uma aliança 

estável com as emoções.5 Porém, Regan acautela que a orientação das emoções, por si 

                                                 
3 O ecofeminismo (ou feminismo ecológico) não é um movimento monolítico. Para uma 
apreciação das suas diferenças internas, ver, por exemplo, V. Plumwood, Feminism and the 
Mastery of Nature, London/New York, Routledge, 1993, pp. 24-40. 
4 Cf. D. Slicer, «Your Daughter or Your Dog», in Hypatia 6, no. 1, 1991, pp. 108-124; J. Donovon, 
«Animal Rights and Feminist Theory», in Greta Gaard (ed.), Ecofeminism: Women, Animals, 
Nature, Philadelphia, Temple University Press, 1993, pp. 167-194; e V. Plumwood, Feminism and 
the Mastery of Nature, pp. 166, 171-173. 
5 A fim de responder a Slicer e Donovon, as quais acusam a sua teoria de incorporar um 
«desprezo machista pelas emoções», Regan reitera uma passagem de um ensaio seu em que 
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só, não é suficiente. Com efeito, se o nosso vínculo afectivo com os outros viesse a ser 

adoptado como o único critério de consideração ética, não nos seriam impostos outros 

deveres que não fossem os deveres que já nos sentimos emocionalmente inclinados a 

acatar.6 Não seria necessário estabelecer normas para fazermos o que é moralmente 

certo, pois a conduta considerada correcta – por mais contraditória e arbitrária que 

pudesse ser – seria sempre aquela que as nossas emoções nos impelem a praticar. 

Assim, porque as determinações da moralidade perderiam a natureza prescritiva 

que define a própria moralidade, não haveria forma de condenar aquelas pessoas que 

explorassem, maltratassem ou matassem outras, seja para sua própria vantagem, seja 

para vantagem de quem lhes é afectivamente mais próximo, seja até mesmo 

gratuitamente, desde que isso não lhes causasse transtorno emocional. Nem sequer 

seria preciso cometer actos deliberadamente lesivos (explorar, maltratar, matar) para 

que florescessem práticas inaceitáveis. Bastaria deixar passar impune a nossa natural 

displicência perante todos os indivíduos, ou que suscitam em nós emoções negativas, 

ou que não nos fazem sentir emoções positivas com intensidade suficiente para motivar 

a nossa acção moral. As consequências de uma tal impunidade seriam gravíssimas no 

domínio das relações humanas.7 

Note-se que este tipo de situações se revela inaceitável para as próprias 

ecofeministas, porquanto se empenham em contestar todas as formas de discriminação 

arbitrária. (Inclusive no que concerne ao modo como tratamos os animais: as suas 

reivindicações juntam-se às de Regan sob o desígnio comum de abolir as actuais 

práticas de exploração animal.8) Mas uma ética do cuidado, como as ecofeministas a 

                                                                                                                                                  

enaltece o contributo que a afectividade pode dar para a melhoria ética do nosso relacionamento 
com os animais: «There are times, and these not infrequent, when tears come to my eyes when i 
see, or read, or hear of the wretched plight of animals in the hands of humans. Their pain, their 
suffering, their loneliness, their innocence, their death. Anger. Rage. Pity. Sorrow. Disgust….It is 
our hearts, not just our heads, that call for an end to it all.» T. Regan, Defending Animal Rights, p. 
63. O ensaio de Regan em que este excerto surge originalmente intitula-se «The Case for Animal 
Rights» (in Peter Singer [ed.], In Defense of Animals, Oxford, Blackweel, 1985, pp. 13-26). 
6 Para a argumentação do autor contra a crítica das ecofeministas, cf. T. Regan, Defending 
Animal Rights, pp. 52-64. 
7 De igual modo, as pessoas não reconheceriam nenhuma obrigação moral para com os 
indivíduos de outras espécies que não despertassem nelas emoções positivas – má sorte para 
os animais que, por algum motivo estético ou comportamental, não desfrutassem do privilégio de 
serem considerados graciosos ou engraçados.  
8 Por exemplo, Donovon faz o seguinte apelo à responsabilidade ecofeminista de respeitar os 
animais: «Out of a woman’s relational culture of caring and attentive love therefore emerges the 
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concebem, não conseguiria evitar as consequências nefastas que foram aqui 

mencionadas – a não ser, obviamente, que se faça o apelo ao cultivo de um «cuidado 

ilimitado» em relação a todos os indivíduos implicados nas nossas decisões morais. 

Porém, esse apelo, adverte Regan, comprometeria a coerência interna do pensamento 

ecofeminista: se a ética do cuidado, verifica o nosso autor,  

 
nos solicitar para agirmos com cuidado perante todas as pessoas, não apenas 

familiares e amigos, então o princípio orientador desta ética («Age com cuidado 

perante todas as pessoas») assemelha-se muito ao tipo de ética patriarcal 

alegadamente associado à mente masculina – um princípio que é em simultâneo 

abstracto, universal, objectivo, e imparcial.9 

 

1.2 – Como Entender a Importância da Imparcialidade 

 

Esta discussão veio mostrar o quão robustas são as assumpções de Regan 

sobre o carácter racional, normativo e universal da moralidade. Devemos aceitar como 

imperiosa a prescrição de princípios morais baseados em conceitos universalistas na 

exacta medida em que não estamos dispostos a aceitar situações moralmente tão 

inadmissíveis quanto aquelas que decorrem de uma posição como a do ecofeminismo. 

Através da abstracção, somos capazes de elaborar asserções sobre o conjunto 

total dos objectos que agrupamos em cada categoria geral. Por exemplo, é possível 

afirmar com inteligibilidade que Todos os humanos são mamíferos, ou que Todos os 

condutores devem guiar com prudência. Tal é o alcance dos conceitos que normalmente 

empregamos na nossa interpretação descritiva e prescritiva da realidade – a sua 

aplicação estende-se ao universo inteiro dos objectos que sabemos partilharem certos 

elementos relevantes. Assim, para evitarmos que o relacionamento humano se 

fragmente em pequenas esferas isoladas de consideração moral, devemo-nos esforçar 

                                                                                                                                                  

basis for a feminist ethic for the treatment of animals. We should not kill, eat, torture, and exploit 
animals because they do not want to be so treated, and we know that. If we listen, we can hear 
them.» J. Donovon, «Animal Rights and Feminist Theory», p. 185. 
9 «If the ethic [of care] bids us to act in caring ways toward everyone, not just family members and 
friends, then this ethic’s guiding principle (“Act caringly toward everyone”) looks very much like the 
sort of patriarchal ethic allegedly associated with male mind – a principle that is at once abstract, 
universal, objective, and impartial.» T. Regan, Defending Animal Rights, p. 62. 
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por edificar princípios morais que articulem conceitos universalistas cuja aplicação 

consiga também contemplar os indivíduos neutros ou depreciados na nossa perspectiva 

emocional.  

Aliás, o mesmo género de argumento pode ser usado para criticar qualquer outra 

proposta ética que rejeite a prescrição de princípios universais. Uma tal proposta (seja 

ela qual for) será sempre incapaz de estabelecer qualquer norma moral que 

equitativamente possa englobar todos os indivíduos que partilhem certas características 

as quais viéssemos a reconhecer como moralmente relevantes. Assim, por exemplo, se 

considerarmos que as crianças partilham características similares moralmente 

relevantes – uma consideração incontroversa, espero – sucederia que nem mesmo uma 

regra tão indiscutível como «As crianças não devem ser escravizadas» poderia ser 

prescrita em relação a todas as crianças. Essa mesma limitação prescritiva aplicar-se-ia 

igualmente ao tratamento de quaisquer outros indivíduos que viéssemos a considerar 

semelhantes do ponto de vista moral. Devido a essa limitação, qualquer proposta ética 

que não seja universalista acabará por permitir práticas discriminatórias e arbitrárias, e 

pelo-tanto moralmente reprováveis. 

Estas averiguações colocam-nos diante do motivo que me leva a assinalar a 

imparcialidade como primaz no âmbito da metodologia reganiana. Regan explica que  

 
[a] ideia de imparcialidade situa-se no âmago daquilo que é por vezes referido como 

o princípio formal de justiça, o princípio de que a justiça é o tratamento semelhante, 

e a injustiça o tratamento dissemelhante de indivíduos semelhantes.10  

 

Se existe um fio condutor que atravessa o pensamento ético de Regan é a sua 

constante preocupação em denunciar situações de parcialidade arbitrária – situações de 

injustiça. Tanto assim que o objectivo basilar do autor consiste em desenvolver um 

sistema prescritivo capaz de repudiar com coerência esse género de situações. Os 

méritos e deméritos das teorias éticas alternativas, segundo Regan, devem ser pois 

                                                 
10 «The idea of impartiality is at the heart of what sometimes is referred as the formal principle of 
justice, the principle that justice is the similar, and injustice the dissimilar treatment of similar 
individuals.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 128. 
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avaliados em função da imparcialidade das suas prescrições, de modo que as críticas 

do autor se centram nas implicações injustas das teorias que ele procura refutar (como 

fez em relação ao ecofeminismo). 

Convém esclarecer, Regan reconhece que certas manifestações moderadas de 

parcialidade podem ser positivas. Há boas razões para acreditar que assim é. Veja-se o 

exemplo dos cuidados que os pais têm com os seus filhos e que não têm com os filhos 

dos outros. Este e outros exemplos parecidos demonstram que, dentro de certos limites, 

a nossa propensão natural para a parcialidade pode ser moralmente aceitável.11  

Com efeito, é mais frequente estabelecermos relações de reciprocidade com os 

indivíduos que nos são socialmente mais chegados – como tal, esses indivíduos 

dependem mais de nós. A sua dependência resulta da estruturação da nossa realidade 

social e das próprias limitações do ser humano. Os recursos que cada um de nós pode 

reciprocar são limitados, bem como são limitados o tempo e a energia que conseguimos 

investir nas nossas relações. Assim, cada um de nós deve fazer tudo o que está ao seu 

alcance para salvaguardar os interesses dos indivíduos socialmente mais próximos na 

medida em que tais interesses dificilmente serão acautelados com a mesma solicitude e 

empenho por indivíduos socialmente distantes, também eles limitados nos recursos, no 

tempo e na energia que conseguem disponibilizar para as suas próprias relações de 

proximidade. 

Justifica-se deste modo, dadas as circunstâncias da condição humana, que as 

nossas obrigações a favor dos indivíduos mais chegados sejam obrigações acrescidas 

quando comparadas com as demais obrigações que temos perante outros indivíduos 

                                                 
11 Regan enuncia esta ideia nos seguintes termos: «Like contracts, relationships between loved 
ones are built on mutual trust, interdependence, and the performance of mutually beneficial acts. 
Normally, it is those closest to us whom we stand to help or harm the most, and they, us. It would 
therefore be morally otiose to require that we suspend the moral bonds that characterize these 
relationships whenever someone who stands outside these relationships will be made slightly 
worse-off if we decide to prevent harm to someone who occupies a position within such a 
relationship». T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 316. Pelo-tanto, a prescrição de normas 
universais, ao invés do que alguns poderão assumir, não dissolve a importância do vínculo 
relacional no âmbito da teorização ética. O filósofo R. M. Hare é claro neste ponto: «[T]here can 
be universal relations[…]. Such is the relation mother of. The statement that everyone ought to 
look after his (or her) mother in her old age is therefore a universal statement, and the statement 
that a ought to look after his mother (but has no such duty to look after other people’s mothers), is 
universalizable.» R. M. Hare, «Universal Prescriptivism», in Peter Singer (ed.), A Companion to 
Ethics, p. 457. 
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socialmente mais distantes. A relutância em prestar ajuda a terceiros revela-se por isso 

tanto mais condenável quanto mais têm a oferecer aqueles que não querem ajudar, 

quanto maior for a carência e a vulnerabilidade daqueles que necessitam ser ajudados, 

e quanto maior o grau de intimidade da sua interacção social. A negligência a que 

algumas crianças estão sujeitas no seu seio familiar constitui um exemplo extremo 

desse tipo de desamparo. Felizmente, um tipo invulgar de desamparo. Quase sempre as 

nossas emoções levam-nos a deliberar correctamente em defesa dos indivíduos que 

nos são mais chegados. 

Contudo, essa discriminação afectiva afasta-nos muitas vezes do trilho da 

moralidade no que respeita aos indivíduos socialmente distantes. Por esse motivo, 

Regan faz questão de sublinhar que nenhuma manifestação de parcialidade pode ser 

moralmente aceitável quando prejudica com gravidade aqueles que não colhem o nosso 

favoritismo.12 É esse género de parcialidade exacerbada que o autor tenciona arredar da 

reflexão moral ao defender que devemos formular juízos éticos imparciais; portanto, as 

averiguações que se seguem aplicam-se somente à imparcialidade assim entendida. 

Feito este esclarecimento, não creio que haja alguma crítica capaz de 

repreender a relação elementar que Regan estabelece entre a imparcialidade e a 

justiça. Os indivíduos devem ser tratados da mesma forma a não ser que haja alguma 

razão relevante que justifique a diferenciação do seu tratamento. E este princípio é 

universal: aplica-se igualmente a todos os indivíduos. Neste ensejo, assumo desde já a 

minha concordância com o autor quando ele afirma peremptoriamente – algo que 

deveria ser, muito embora não seja, auto-evidente – que cometemos um erro crasso 

quando não tentamos o nosso melhor em sermos imparciais nas nossas deliberações 

éticas. Dito de modo simples: Erramos quando não procuramos ser justos.  

 

 

 

                                                 
12 Regan escreve: «In some cases[…]partiality is a fine thing; but a partiality that excludes even 
thinking about or taking notice of others is far from what is needed in an ideal moral 
judgment.[…]In striving to reach the correct answer to moral questions, therefore, we must strive 
to guard against extreme, unquestioned partiality». T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 128. 
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1.3 – A Inclusão dos Outros na Justificação dos Nossos Juízos Morais 

 

Com o reconhecimento desse erro, Regan chama a atenção para um dos 

aspectos mais relevantes no que concerne à nossa reflexão sobre questões morais. É 

inegável que as respostas que damos a tais questões – ou melhor: os actos que essas 

respostas procuram validar e incentivar – podem acarretar implicações graves para 

outros indivíduos além de nós. Nem que seja por esse motivo apenas, devemos 

portanto aceitar a tese reganiana segundo a qual as nossas deliberações morais 

necessitam de atender à gravidade daquilo que poderá acontecer aos outros indivíduos 

envolvidos nas questões morais que ajuizamos. Como é lógico, para conseguirmos isso, 

as nossas deliberações terão de transcender a privacidade daquilo que se passa dentro 

de cada um de nós individualmente.  

Realça Regan, quando é pedido a alguém para justificar o seu juízo ético sobre 

uma determinada questão moral, o que se pretende descobrir é o que essa pessoa tem 

a dizer de relevante sobre a própria questão em causa e não somente aquilo que se 

passa no interior dessa pessoa. Assim, segundo o autor, os juízos éticos, para que 

sejam justificáveis, não se podem basear meramente em preferências pessoais, nem 

podem ser justificados apenas com recurso àquilo que as pessoas eventualmente 

sentem ou pensam, nem mesmo quando a esmagadora maioria das pessoas declara 

estar de acordo quanto àquilo que sente ou pensa.13 Estou de acordo. As preferências 

pessoais reportam-se tão-só ao domínio privado das experiências de cada indivíduo.14 E 

a simples afirmação daquilo que sentimos ou pensamos sobre um qualquer assunto, se 

não for acompanhada por argumentos que procurem persuadir outros a aceitar a nossa 

posição, não passa da mera expressão de que temos certas experiências individuais 

(certos sentimentos ou pensamentos) relativamente a esse assunto. 

                                                 
13 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 122-125. 
14 Sabemos que assim é pois sabemos que o facto de termos certas preferências é compatível 
com o facto de outras pessoas terem preferências antagónicas às nossas, na exacta medida em 
que aceitamos que outros possam ter experiências diferentes das nossas relativamente às 
mesmas coisas. Ao invés, se as nossas preferências representassem para nós constatações 
acerca das próprias coisas que preferimos, então nunca aceitaríamos que outros pudessem ter 
preferências antagónicas às nossas, pois não conseguiríamos aceitar a existência de factos 
antagónicos relativamente às mesmas coisas. 
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Nada disto é suficiente para justificar os nossos juízos éticos, pois, mais uma 

vez, essa justificação terá de incidir, não apenas naquilo que nos acontece 

individualmente, mas em tudo aquilo que importa considerar sobre as próprias questões 

morais que ajuizamos – designadamente, a justificação dos nossos juízos éticos terá de 

incidir também naquilo que poderá acontecer aos outros indivíduos implicados nos 

nossos juízos. Desta maneira, ao estabelecer a imparcialidade e a justiça como 

indispensáveis, Regan está basicamente a defender que nunca conseguiremos levar a 

cabo a correcta determinação do que é moralmente certo ou errado se não 

contemplarmos a forma como essa determinação irá afectar outros indivíduos. Por 

outras palavras, a apreciação da forma como os outros são afectados pertence à própria 

determinação do que é moralmente certo ou errado. Esta surge como uma das 

principais ideias da teoria de Regan, a qual será devidamente enquadrada na secção 

3.1 deste capítulo. 

Ao insistir na exigência de justificação quando ajuizamos sobre questões morais, 

Regan coloca a ênfase na necessidade de justificarmos o melhor que podemos os 

nossos juízos éticos para que estes sejam reconhecidos como juízos maximamente 

correctos no contexto da discussão ética. Assim, o autor empenha-se em expor os 

vários requerimentos metodológicos que, na sua opinião, é preciso cumprir para 

formular aquilo que ele concebe como sendo um «juízo ético ideal», isto é, um juízo 

totalmente desprovido de falhas e erros, cujo teor inclui tudo quanto há de moralmente 

relevante a considerar.15 Bem entendido, Regan não tem ilusões em relação aos limites 

da nossa real capacidade para formularmos um tal juízo – ele é o primeiro a admitir que 

porventura nunca ninguém conseguiu ou conseguirá alguma vez formular um juízo ético 

ideal. Todavia, ele também assegura que «isso não faz com que seja irracional o 

esforço de chegar o mais perto possível» desse ideal.16 

 

                                                 
15 Para a argumentação do autor acerca dos requerimentos possibilitadores do juízo ético ideal, 
cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 126-140. 
16 Regan escreve: «[B]y its very nature, an ideal moral judgment is just that – an ideal. Perhaps 
no one ever has met or ever will completely meet all the requirements set forth in the ideal. But 
that does not make it irrational to strive to come as close as possible to fulfilling it.») T. Regan, 
The Case for Animal Rights, p. 126. 
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1.4 – Requerimentos Possibilitadores da Imparcialidade 

 

De todos os requerimentos que Regan associa à formulação de um juízo ético 

ideal, aventuro-me a sugerir que a imparcialidade se sobrepõe aos demais, porquanto a 

importância destes resulta essencialmente de serem condições possibilitadoras daquela. 

Para percebermos como, segue-se a apreciação de cada um desses requerimentos. 

Regan não expõe a sua metodologia desta forma; porém, se a interpretei bem, a 

abordagem que aqui proponho vai directamente ao encontro do objectivo basilar da 

investigação desenvolvida pelo autor. 

Um dos requerimentos propostos por Regan é a informação. Ele observa que as 

questões morais não surgem suspensas no vazio – surgem antes enquadradas em 

circunstâncias concretas do mundo real as quais não podemos ignorar se queremos 

fazer um esforço sério por resolver essas questões. Temos pois de estar idealmente 

informados de tudo o que seja relevante para as questões morais que ajuizamos. Outro 

requerimento é a clareza conceptual. A inteligibilidade dos nossos juízos, e nessa 

medida a sua justificação, depende da inteligibilidade dos conceitos enunciados nesses 

juízos. Devemos portanto procurar exprimir com clareza todos os conceitos que 

enunciamos nos nossos juízos éticos, de modo a garantir que tais juízos sejam 

inteligíveis ao ponto de serem aceites como correctos. 

Com isto, chegámos ao cerne da discórdia com as ecofeministas. A 

racionalidade, e não a capacidade de sentir emoções, deve desempenhar um papel 

predominante nos nossos processos de decisão moral. Mediante a observação das 

regras da inferência lógica, assegura Regan, podemos prevenir as falhas da contradição 

na correspondência entre os valores de verdade das várias asserções que aferimos 

quando ajuizamos moralmente. Por exemplo, se alguém assume ser verdadeira a 

asserção: Todas as pessoas merecem igual oportunidade de trabalho, então esse 

alguém não poderá admitir racionalmente a verdade da asserção: Os imigrantes não 

merecem igual oportunidade de trabalho. Assim, porque os juízos éticos idealmente não 

devem padecer de falhas, então, para não cairmos em contradição lógica, segue-se que 

a sua formulação terá de obedecer aos preceitos da racionalidade. Para conseguirmos 
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isso, outro requerimento a cumprir na correcta formulação de juízos éticos, assevera 

Regan, consiste em termos calma, de modo a não nos deixarmos levar pelo ímpeto 

irracional das emoções.  

Atendendo ao exposto, vejamos como é que estes quatro requerimentos, a 

calma, a racionalidade, a clareza conceptual e a informação, se vierem a ser cumpridos 

de forma rigorosa e concertada, conduzem necessariamente à imparcialidade (pelo 

menos tanto quanto está ao nosso alcance sermos imparciais). Recordemos a 

concepção reganiana de imparcialidade acima enunciada, a qual aceito: somos 

imparciais – somos justos – quando ajuizamos de modo semelhante, e somos parciais – 

somos injustos – quando ajuizamos de modo dissemelhante, sobre o tratamento de 

indivíduos semelhantes. 

Pois bem, só sabemos que certos indivíduos são semelhantes se estivermos 

informados quanto à sua partilha de determinadas características similares. E se nos 

esforçarmos por ajuizar de modo conceptualmente claro e racional, basta-nos constatar 

que uma ou várias dessas características têm relevância no tratamento moral de alguns 

dos indivíduos que as partilham, para concluirmos que tais características também terão 

similar relevância no tratamento moral de todos esses indivíduos. Pois, ao fazermos um 

tal esforço de reflexão, percebemos logicamente que o conteúdo dos nossos juízos 

relativos ao tratamento de alguns desses indivíduos, porquanto se reporta a 

características similares partilhadas por todos eles, também terá de verter similarmente 

nos juízos que emitimos sobre o tratamento dos demais. Por conseguinte, é extraída a 

mesma conclusão para todos eles: Todos esses indivíduos merecem ser tratados de 

modo semelhante. 

Outra conclusão menos igualitária provar-se-ia, ou irracional, ou 

conceptualmente confusa, ou alheia à informação relevante acerca desses indivíduos. 

De modo a não embatermos nos limites discricionários das nossas emoções, um tal 

esforço de reflexão deve ser feito em estrita conformidade com as regras da inferência 

lógica, para que possamos conectar com consistência os valores de verdade das 

asserções que aferimos sobre o tratamento moral dos indivíduos com os quais nos 



 171 

relacionamos independentemente desses indivíduos terem tido ou não a oportunidade 

de suscitar em nós algum tipo de vinculação afectiva.  

A importância de termos calma quando ajuizamos provém assim da vantagem de 

não deixarmos as emoções comprometerem a nossa imparcialidade. Regan apoia 

directamente esta ideia ao aludir para um dado incontestável da nossa experiência 

comum. Ele refere que o envolvimento emocional impele as pessoas a favorecerem 

arbitrariamente quem mais gostam (elas próprias incluídas) em detrimento de quem não 

gostam. Por outro lado, julgo que Regan também apoia a mesma ideia indirectamente. 

Ele atesta que as pessoas quando estão emocionalmente mais exaltadas não perdem 

tempo com ponderações racionais, nem se preocupam tão-pouco em conhecer todos os 

factos relevantes para as suas deliberações.17 Sendo assim, a falta de calma tende a 

comprometer a nossa imparcialidade também porque inviabiliza a satisfação de duas 

condições que a possibilitam, a racionalidade e a informação.18 

 

1.5 – Como Seleccionar Princípios Morais Válidos  

 

Finalmente, Regan defende que um juízo ético ideal deve ser fundado em 

princípios morais válidos.19 Ele argumenta que o recurso a princípios morais permite 

orientar da melhor maneira a nossa conduta prática face à imensa variedade de 

situações moralmente problemáticas com as quais vamos lidando. Por forma a 

seleccionarmos os princípios morais que serão os mais adequados para orientarem a 

nossa conduta, Regan estipula alguns critérios para a sua avaliação. Aqueles princípios 

que conseguirem satisfazer esses critérios devem ser considerados válidos – pelo 

menos a título temporário, concede Regan, enquanto não surgirem outros melhores. 

Primeiro que tudo, os princípios morais terão de ser avaliados pela sua 

consistência, isto é, as suas orientações não podem entrar em contradição. Um princípio 

moral mostra-se inconsistente se determinar que um mesmo acto pode ser em 

                                                 
17 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 129, 130. 
18 O modo como as emoções podem minar o pensamento racional será elucidado em detalhe na 
terceira parte, quando tratarmos o tema do egoísmo humano. 
19 Para a argumentação do autor sobre os critérios de validação dos princípios morais, cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 130-140. 
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simultâneo moralmente certo e errado. A título de exemplo, Regan aponta o relativismo 

ético como uma das posições éticas que aceita essa possibilidade.20 Ao reduzir a 

rectidão moral das acções àquilo que a maioria das pessoas no seio de cada sociedade 

considera correcto, o relativismo ético conduz inevitavelmente a contradições lógicas, 

sendo por isso uma posição inadequada no entender do autor. 

Explica Regan, se a maioria das pessoas de uma sociedade aprovar um acto 

como moralmente certo, e se, em simultâneo (como sucede em variadíssimas 

ocasiões), a maioria de outra sociedade desaprovar esse mesmo acto como moralmente 

errado, então, sob a alçada do princípio do relativismo ético, ambas as determinações 

terão de ser moralmente aceitáveis. No entanto, não podem ser ambas racionalmente 

aceitáveis, porque uma contradiz a outra – isto é, a aceitação da verdade de uma 

implica logicamente a negação da verdade da outra. Assim, em resultado da sua 

manifesta inconsistência, o relativismo ético não se revela defensável no âmbito da 

discussão moral, pelo que tem de ser rejeitado enquanto princípio moral inválido. 

Segundo Regan, os princípios morais devem possuir também um escopo 

adequado. Isto significa que cada princípio moral deve conseguir regular a nossa 

conduta numa variedade alargada de casos moralmente problemáticos; o seu teor 

prescritivo não pode ser demasiado restrito ou não será minimamente vantajoso como 

guia para a nossa acção moral. Entretanto, para que um princípio moral seja capaz de 

prescrever, com vantagem, um determinado sentido na resolução de uma variedade 

alargada de casos, é-lhe necessária precisão na definição das soluções de maneira a 

que possamos saber exactamente como decidir em cada um dos casos. 

Adicionalmente, desde que não haja prejuízo para a sua precisão, os princípios morais 

têm de ser tão simples quanto é possível serem. Pois quanto mais simples forem, 

menos haverá para recordar sempre que nos depararmos com problemas concretos, e 

menos complicada será a sua interpretação. 

Por fim, o último critério apontado por Regan para a avaliação de princípios 

morais apela novamente a todos os outros requerimentos que já vimos para a 

formulação de um juízo ético ideal. Mais uma vez, Regan insiste que é preciso 

                                                 
20 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 131, 132.  



 173 

reflectirmos calmamente, a fim de nos esforçarmos por formular juízos éticos 

racionalmente sólidos, conceptualmente claros, bem informados e imparciais. Mediante 

um tal esforço de reflexão, formamos convicções acerca das respostas que 

consideramos ser as mais apropriadas para as diversas questões morais que se nos 

colocam. Na terminologia de Regan, essas convicções – torno a repetir: porquanto são 

ponderadas com calma, de modo racional, conceptualmente claro, informado e imparcial 

– representam as nossas intuições reflexivas sobre aquilo que acreditamos ser 

moralmente certo e errado.21 

A proposta de Regan é a de que podemos seleccionar os princípios de conduta 

que são moralmente válidos atendendo ao grau de conformidade entre tais princípios e 

as nossas intuições reflexivas. Os princípios morais válidos serão aqueles que, além de 

satisfazerem todos os outros critérios acima indicados, também sejam conformes ao 

maior número de intuições reflexivas que conseguimos desenvolver. Assim, Regan não 

constrói um sistema ético apto a determinar se as nossas intuições sobre o que é certo 

ou errado são moralmente válidas – ele faz antes uma série de apelos metodológicos 

que visam tornar as nossas intuições aptas a determinar a validade moral do seu 

sistema ético. 

Esclarece o autor, este encaixe das nossas intuições enquanto peças axiais do 

pensamento moral não pode ser entendido como uma concessão ao subjectivismo 

ético.22 Regan admite ser impossível sabermos com plena certeza se os princípios 

morais que satisfazem todos os critérios de validação por ele sugeridos alguma vez 

virão a ter aceitação universal. É claro, qualquer um de nós pode sempre enganar-se 

nos passos necessários à elaboração e adopção de tais princípios. Mas não se segue 

daí, simplesmente porque reconhecemos a nossa falibilidade, que pretendemos avocar 

princípios subjectivos os quais sejam válidos para nós apenas. Pelo contrário, assegura 

                                                 
21 Sobre as intuições reflexivas, o autor enfatiza que estas não são auto-evidentes: «It is to be 
assumed[…]that we have conscientiously endeavored to think about our beliefs coolly, rationally, 
impartially, with conceptual clarity, and with as much relevant information as we can reasonably 
acquire. The judgements we make after we have made this effort are not our “gut responses”, nor 
are they merely expressions of what we happen to believe; they are our considered beliefs, 
beliefs we hold when, and only when, we have done our best to be impartial, rational, cool, and so 
forth.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 134. 
22 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 138-140. 
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Regan, quando nos empenhamos em edificar princípios morais aptos a satisfazer todos 

os critérios adequados – incluindo a conformidade às nossas intuições reflexivas – 

pretendemos estatuir, tanto quanto nos é possível, a ideal universalidade da aceitação 

desses princípios.  

Dito de outra maneira, esperamos que todas as pessoas, ao seguirem os 

mesmos procedimentos metodológicos que nós procuramos seguir, idealmente sejam 

capazes de elaborar os mesmos princípios morais que nós elaboramos.  

A minha interpretação sobre esta matéria não se afasta do trilho até aqui 

percorrido. Mantenho que, de todos os requerimentos indicados por Regan para a 

correcta direcção das nossas decisões morais, a imparcialidade sobressai como o mais 

importante. Pelo que a importância de fundarmos os nossos juízos éticos em princípios 

morais válidos decorre essencialmente de conseguirmos assim, através de máximas 

que são consistentes, adequadas no seu escopo, exactas e simples, encaminhar a 

nossa conduta prática no sentido da imparcialidade.  

 

2 – A Pertinência do Conceito de Valor Inerente 

2.1 – A Influência da Deontologia Kantiana 

 

Postas as coisas nestes termos, parece ser portanto evidente que os vários 

requerimentos da metodologia reganiana concorrem no essencial para garantir a 

obtenção de imparcialidade e de justiça nas nossas deliberações. A legitimidade desta 

abordagem tornar-se-á mais aparente – espero – à medida que formos avançando na 

análise da teoria de Regan. Tendo sido já verificada a robustez das assumpções que a 

sua metodologia pressupõe e suporta, é pois chegada a altura de passarmos à aferição 

das prescrições normativas desenvolvidas pelo autor. 

Analisemos primeiramente a estreita afinidade entre o pensamento de Regan e 

aquela que pode ser considerada a sua principal referência: a deontologia kantiana.23 

Segundo Kant, a moralidade consiste na formulação racional de leis universais de 

                                                 
23 A teoria ética de Kant é qualificada como deontológica em virtude da importância fulcral que o 
autor atribui à noção de dever. Essa importância será melhor clarificada na secção 3 da terceira 
parte. 
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conduta, as quais devemos respeitar na exacta medida em que queremos que todos os 

outros também as respeitem.24 Deste modo, não são permitidos quaisquer privilégios no 

câmbio das obrigações morais. Se não queremos que ninguém nos trate como meros 

meios para a satisfação dos seus próprios interesses, em total detrimento dos nossos 

interesses, temos que universalizar uma tal restrição, pelo que também nós devemos 

tratar sempre os outros, não como se fossem apenas meios a utilizar, mas 

simultaneamente, nas palavras de Kant, como fins em si mesmos; isto é, enquanto 

seres dotados de um valor absoluto para além do estrito valor instrumental (vantajoso 

apenas para nós) que deles é possível auferir.25 

Regan concorda com a distinção axiológica concebida por Kant. Também a sua 

teoria estabelece que certos indivíduos possuem um determinado tipo de estatuto, 

dignidade ou merecimento – o qual denomina de valor inerente – cuja relevância moral é 

irredutível a qualquer magnitude de valor instrumental. Regan adopta essa distinção de 

maneira a poder responder com máxima coerência a possíveis cenários de injustiça no 

tratamento de tais indivíduos. 

Nessa conformidade, ele tem o cuidado de postular um valor inerente que: além 

de não depender da mera (1) utilidade instrumental do indivíduo, não depende também 

do seu (2) mérito ou excelência (intelectual, moral ou artística, por exemplo); do seu (3) 

grau de felicidade (da sua qualidade de vida ou nível de bem-estar); das suas (4) 

quantidades intrínsecas de prazer (compreendidas como experiências físicas e 

mentais); nem tão-pouco da sua (5) satisfação de preferências (projectos, ambições ou 

desejos em relação ao futuro). Explica Regan, qualquer teoria ética que reconheça estes 

valores como critérios de consideração moral permite uma ou outra forma de injustiça – 

                                                 
24 Kant escreve, a propósito de não querermos que os outros cometam contra nós as mesmas 
infracções morais que nós cometemos contra eles: «Wenn wir nun auf uns selbst bei jeder 
Übertretung einer Pflicht Acht  haben, so finden wir, daß wir wirklich nicht wollen, es solle unsere 
Maxime ein allgemeines Gesetz werden, denn das ist uns unmöglich, sondern das Gegentheil 
derselben soll vielmehr allgemein ein Gesetz bleiben.» I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten, Ak. IV, p. 424. 
25 Assim, Kant formula o seu famoso imperativo categórico, porquanto, assume o autor, 
queremos que esse princípio moral tenha aplicação universal: «Handle so, als ob die Maxime 
deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.» I. Kant, 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AK. IV, p. 421.    
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de tratamento dissemelhante (parcial e arbitrário) de indivíduos que são, do ponto de 

vista moral, semelhantes. 

Muito resumidamente, seguem-se as suas principais objecções contra algumas 

dessas teorias: contra o elitismo moral, como hoje pode ser apelidado, de Aristóteles; o 

egoísmo racional do filósofo contemporâneo Jan Narveson; o utilitarismo clássico de 

Bentham e Mill; e o utilitarismo preferencial recentemente aperfeiçoado por Peter Singer. 

O rápido exame dessas objecções ajudará a equacionar a pertinência teórica do 

conceito de valor inerente. 

 

2.2 – Deficiências de Algumas Teorias Alternativas  

 

Provavelmente, o elitismo moral de Aristóteles foi bem acolhido pelos seus 

concidadãos da antiga Grécia, enquanto membros privilegiados de uma sociedade 

esclavagista. Contudo, assegura Regan, transpostas para os dias de hoje, as 

implicações dessa teoria valem apenas por aquilo que são: bons exemplos do que a 

ética, a política e o direito contemporâneos não podem consentir. 

Aristóteles faz derivar a importância do indivíduo a partir da sua capacidade 

racional, capacidade essa que se expressa em virtudes intelectuais, estéticas ou morais 

(valores de tipo (2)). Com base nesse pressuposto, ele declara que certos humanos, 

pela inferioridade da sua razão, «nascem escravos», cuja função natural é servir todos 

aqueles que possuem capacidades racionais superiores.26 Deste modo, quaisquer 

práticas discriminatórias consideram-se justas, desde que sejam devidamente 

legitimadas pela comparativa inferioridade racional dos discriminados. Sobre isto, julgo 

que qualquer proposta ética (seja ela qual for) que assente numa lógica elitista, mesmo 

que não chegue ao extremo de advogar o esclavagismo mas defenda outras formas 

menos gravosas de tratamento diferenciado dos indivíduos, será sempre uma proposta 

condenável.27 

                                                 
26 Para a argumentação do autor em defesa do elitismo moral, cf. Aristóteles, Política, trad. 
António Campelo Amaral e Carlos Gomes, Lisboa, Vega, 1998, pp. 57-71. 
27 Mais recentemente, surgiram nas últimas décadas outras éticas da virtude inspiradas em 
Aristóteles, como a de Alasdair MacIntyre; mas porque essas éticas reavivam um interesse 
perfeccionista no carácter dos indivíduos sem no entanto defenderem o elitismo moral (a 
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Aproveitando a explicação de Regan, nem a posse nem a falta de talentos 

naturais são da responsabilidade dos indivíduos, sendo antes algo que lhes é dado ou 

negado à nascença em resultado de terem tido sorte ou azar na «lotaria natural», para 

usar a expressão adoptada pelo autor.28 Em causa está também, acrescentaria, a sorte 

dos indivíduos durante o seu percurso de vida dado o risco de virem a sofrer um 

acidente ou desenvolverem uma doença que possa diminuir as suas capacidades. 

Segue-se, portanto, que os mais talentosos não fizeram nada para merecer tratamento 

preferencial, nem os menos talentosos merecem que lhes seja barrado o acesso a 

quaisquer benefícios postos à disposição daqueles. 

Esta evidência afigura-se inegável, tanto que está na raiz da ideia  

contemporânea de justiça social, uma ideia que se pretende promotora da igualdade de 

oportunidades e, nos casos mais extremos, da discriminação positiva em termos de 

apoio social aos mais incapacitados (àqueles que sofrem de deficiência mental ou 

doença psiquiátrica, por exemplo). Pelo-tanto, porque mesmo na mais caridosa das 

versões, qualquer ética elitista iria pugnar invariavelmente pelo favorecimento de um 

grupo de virtuosos, favorecimento esse que só seria possível às expensas de alguma 

forma de inferiorização moral deliberada e sistemática dos menos virtuosos, conclui-se 

que uma tal lógica não-igualitária seria sempre injusta para quem fosse assim 

inferiorizado. 

Narveson é um dos muitos pensadores actualmente empenhados em 

desenvolver uma teoria capaz de rejeitar práticas não-igualitárias que choquem com 

essa ideia de justiça social. Já desenvolver uma teoria que seja realmente capaz prova- 

-se porém difícil. Narveson concebe a moralidade como o conjunto de restrições 

comportamentais que os agentes – enquanto egoístas racionais – aceitam cumprir em 

vista a maximizar a utilidade instrumental (o valor (1)) dos outros. Porque todos têm 

interesse em que os outros respeitem, no seu próprio caso, determinados compromissos 

                                                                                                                                                  

atribuição aos mais virtuosos de mais importância moral), tais éticas não são visadas na crítica 
que se segue. Cf. A. MacIntyre, After Virtue, South Bend Ind., University of Notre Dame Press, 
1981. 
28 Para este argumento de Regan contra o elitismo moral de Aristóteles, cf. T. Regan, The Case 
for Animal Rights, pp. 232-235. Para o realce da inaceitabilidade contemporânea da ética 
aristotélica, cf. T. Regan, Defending Animal Rights, pp. 5-7. 
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igualitários, cada um dispõe-se «a pagar o preço» de não desrespeitar esses mesmos 

compromissos no caso dos outros, por via a acautelar os benefícios da sua 

instrumentalização.29  

Regan afirma todavia que esta concepção da moralidade não consegue impedir 

situações de profunda injustiça social. Basta que um grupo dominante decida, tendo os 

meios necessários, suplantar (no acesso à educação, à riqueza, etc.) um outro grupo 

demasiado oprimido para que consiga oferecer resistência. Nestas circunstâncias, os 

opressores não ganham vantagem em respeitar os oprimidos como iguais; logo, numa 

sociedade de egoístas racionais, um tal respeito não poderia ser concebido como 

moralmente obrigatório.30 

O utilitarismo clássico de Bentham e Mill propõe uma abordagem completamente 

diferente: segundo esta teoria, uma acção é moralmente correcta se nenhuma outra 

acção produzir um melhor resultado no acréscimo da felicidade (do valor (3)) e do prazer 

(do valor (4)) de todos os indivíduos afectados por essa acção. Embora pareça à 

primeira vista uma abordagem promissora, já que o apuramento dos resultados deve ser 

acima de tudo igualitário (nenhum indivíduo pode contar mais do que outro31), basta 

porém um segundo olhar para encontrarmos algumas implicações indigestas.  

Dado que a única finalidade moral do utilitarismo clássico é obter, no plano dos 

resultados – ou seja, no plano das consequências das nossas acções –, o melhor 

balanço agregativo da felicidade e prazer experienciados por todos os indivíduos 

envolvidos em determinada situação, quaisquer meios para atingir essa finalidade 

tornam-se moralmente justificáveis. Assim, são permitidas situações tão tirânicas como, 

                                                 
29 Narveson escreve: «To talk of rights[…]is to talk of the basis of claims which we have self- 
-interested reason to make and do make, to varying degrees.» J. Narveson, «Animal Rights», in 
The Canadian Journal of Philosophy 7, no. 1, 1977, p. 177. Já a razão pela qual os outros 
egoístas racionais procuram respeitar os direitos alheios é enunciada por Narveson nos 
seguintes termos: «They have an interest in our respecting them in their case, an interest which 
rationally induces them to close the deal, as it were, and commit themselves to paying the price of 
respecting them in our case.» J. Narveson, «Animal Rights», p. 177. 
30 Para esta e outras críticas de Regan contra Narveson e a sua concepção do egoísmo racional, 
cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 156-163; e T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 
54, 55. 
31 No cálculo utilitarista ninguém pode ter privilégios em relação a ninguém: respeitando a célebre 
expressão do criador do utilitarismo, Jeremy Bentham, «Everybody to count for one, nobody for 
more than one». Cf. J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation 
(1780), New York, Oxford University Press, 2005. 
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por exemplo, a execução judicial de alguns inocentes (um mal menor em termos de 

felicidade e prazer perdidos) se essa medida refrear outros de praticarem futuros crimes. 

Faz notar Regan, o utilitarismo clássico revela-se incapaz de rejeitar esta e 

outras situações de injustiça pois padece de uma enorme lacuna teórica: 

estranhamente, não é atribuído qualquer valor aos próprios indivíduos afectados pela 

acção moral.32 Cada indivíduo é reduzido a um mero «receptáculo» com uma certa 

quantidade ou intensidade de valor intrínseco (de felicidade e prazer); por conseguinte, 

sendo a optimização agregativa desse valor a única referência que guia a decisão 

moral, a substituição dos respectivos receptáculos (a eliminação de uns em função de 

outros) assume-se como moralmente irrelevante.33 

A fim de suprir tamanha lacuna, Singer adopta o chamado utilitarismo 

preferencial. Respeitando esta versão de utilitarismo, uma acção é moralmente correcta 

quando promove, não a felicidade ou o prazer, mas a satisfação das preferências (o 

valor (5)) de todos os indivíduos afectados por essa acção. Na perspectiva de Singer, 

esta forma de valorizar as experiências dos indivíduos representa um avanço 

significativo em relação ao utilitarismo clássico pois permite comparar o valor de vidas 

diferentes. Assim, ele distingue entre duas espécies de seres: os seres tão-só 

conscientes (seres sencientes unicamente capazes de desenvolver noções mentais de 

curta duração sobre o presente imediato, cuja consciência do prazer e da dor não se 

prolonga no tempo) e os seres auto-conscientes (seres já capazes de memorizar, de 

antecipar o futuro, e de se reconhecerem a si mesmos como entidades distintas: seres 

portanto psicologicamente capazes de conceberem preferências sobre a sua própria 

situação).34 

                                                 
32 Regan ajuda a esclarecer este ponto filosófico: «For the utilitarian, human beings are like cups. 
We have no morally significant value as the individuals we are and thus no equal value. What has 
morally significant value is what “goes into us”, so to speak, the mental states for which we serve 
as “containers”. Our feelings of satisfaction have positive value; our feelings of frustration, 
negative value.» T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 182. 
33 Para a crítica do autor contra a substituição dos indivíduos no utilitarismo clássico, cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 202-206. 
34 Para a argumentação do autor, cf. P. Singer, Practical Ethics, 2ª edição, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993, capítulo 4. Noutro local, Singer resume a sua posição: «Let 
us, for simplicity’s sake, define a “person” as a self-conscious being; and let us say that by “self- 
-conscious-being” we mean a being aware of itself as a distinct entity, existing over time, with a 
past and a future[…], capable of having desires about its own future.» P. Singer, «Animals and 
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Prossegue Singer, a constatação dessa diferença, por um lado, permite reservar 

o estatuto de «receptáculos substituíveis de valor» aos seres tão-só conscientes: 

quando são mortos (sem dor), o único valor que estes seres perdem traduz-se nas suas 

possíveis experiências de futuro prazer, valor esse que pode ser sempre compensado 

pelo valor das experiências de prazer de outros seres idênticos que os venham 

substituir. Por outro lado, permite também elaborar um argumento em defesa do 

carácter insubstituível dos seres auto-conscientes. Singer enfatiza o facto de que matá- 

-los viola a preferência que tais seres têm em continuar a viver e que essa violação 

equivale à perda total das futuras oportunidades de realizar os projectos, ambições e 

desejos que até então guiaram as suas vidas; neste sentido, uma tal perda – porque 

consciente – representa um mal que lhes é directamente infligido. Em conclusão, porque 

se deve evitar esse mal (infligido aos próprios seres auto-conscientes), deixa de ser 

justificável sacrificá-los com o propósito de optimizar a felicidade e o prazer de outros.35 

Assegura Regan, este argumento contém sérios problemas: tanto assim que 

acaba por incorrer na mesma lacuna do utilitarismo clássico, exactamente pelas 

mesmas razões. Regan faz aqui eco da observação de H. L. A. Hart: nada prova que os 

critérios agregativos de quantidade e intensidade de valor (os critérios axiológicos 

utilitaristas) não possam ser também recrutados pelo utilitarismo preferencial de Singer 

– afinal de contas, o utilitarismo preferencial é uma versão de utilitarismo. Assim, não há 

razão alguma para que um ou vários seres auto-conscientes (enquanto receptáculos de 

valor, neste caso, da satisfação de preferências) não possam ser sacrificados de forma 

a optimizar o agregado total da satisfação das preferências de outros.36 Aliás, é essa 

                                                                                                                                                  

the Value of Life», in Tom Regan (ed.), Matters Of Life and Death, 2ª edição, New York, Random 
House, 1986, p. 356. 
35 Singer escreve: «Unlike classical utilitarianism, preference utilitarianism makes killing a direct 
wrong done to the person killed, because it is an act contrary to his or her preferences.» P. 
Singer, «Animals and the Value of Life», p. 358. 
36 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 208-211. A este propósito, Regan indica vários 
actos condenáveis que os partidários do utilitarismo preferencial teriam de advogar quando os 
benefícios para os outros superassem as preferências das vítimas: mentir, roubar, enganar, não 
cumprir uma promessa solene, ou mesmo eliminar alguém idoso ou portador de deficiência física 
ou mental que seja um fardo para a sua família e para a sociedade em geral. Cf. T. Regan e C. 
Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 183-185. Regan também critica a forma como o 
utilitarismo preferencial determina o que é moralmente certo ou errado, porquanto toma em 
consideração as preferências dos malfeitores: «Are we to count the preferences of child abusers 
before condemning child abuse? Those of slaveholders before denouncing slavery?» T. Regan e 
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insuficiência da sua teoria que o próprio Singer parece lastimar ao admitir que «as 

preferências da vítima podem por vezes ser ultrapassadas pelas preferências de 

outros.»37  

Remata Regan, porque todas as propostas axiológicas que acabámos de passar 

em revista se mostram incapazes de prevenir situações de grave desigualdade moral 

(quer pela inadequação dos argumentos apresentados, quer por deliberada 

reivindicação, como sucede com Aristóteles), o seu poder explanatório e legitimidade 

prescritiva são feridos de morte. Impõe-se pois uma alternativa. Para que se possa 

coerentemente repudiar tais situações, Regan não encontra outra solução senão estatuir 

o valor inerente do indivíduo como um valor de carácter absoluto (independente dos 

cinco valores acima referidos) e categórico (não-gradual, o qual se possui ou não), muito 

à semelhança do estatuto de fim em si mesmo teorizado por Kant.38 Apenas assim, 

garante o nosso autor, podem os indivíduos possuidores de valor moral possuir esse 

valor de modo equitativo, e, em justa conformidade, ser tratados com igual respeito – 

isto é, de forma imparcial e não-arbitrária. 

São estes os pontos de convergência entre os conceitos de fim em si mesmo e 

de valor inerente: o seu carácter absoluto e categórico, como vimos, opõe-se aos 

critérios axiológicos do utilitarismo. Não obstante, no que toca aos limites de aplicação 

do conceito de valor inerente, Regan junta porém forças com os utilitaristas contra Kant 

(a sua veia utilitarista será revelada no final deste capítulo, na secção 6.1). 

 

3 – Agentes Morais e Pacientes Morais 

3.1 – A Superação da Teoria Kantiana 

 

Kant aponta ainda um outro caminho rumo à evidência de que certos indivíduos 

possuem valor como fins em si mesmos. Ele constrói um argumento ardiloso para a 

                                                                                                                                                  

C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 183. Teremos oportunidade de apreciar outras críticas 
de Regan contra o utilitarismo de Singer na secção 1.1 da terceira parte. 
37 «Even for preference utilitarianism, the wrong done to the person killed is merely one factor to e 
taken into account, and the preferences of the victim could sometimes be outweighed by the 
preferences of others.» P. Singer, «Animals and the Value of Life», p. 358. 
38 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 235-241. 
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regulação da nossa reciprocidade moral: ao invés de exigirmos a todos os outros que 

adoptem os nossos próprios princípios de acção, é-nos antes sugerido que actuemos de 

maneira a respeitar a sua autonomia (que os tratemos como fins), permitindo assim que 

todos venham a agir segundo a sua verdadeira natureza, ou seja, moralmente. Ora, é 

justamente nessa autonomia, nessa liberdade racional para criar máximas universais de 

acção e implementá-las na prática, que Kant descobre o carácter absoluto do valor 

moral dos humanos – o mesmo é dizer: a sua dignidade como agentes morais auto- 

-suficientes. Daí que os seres irracionais, assevera Kant, não possuam valor absoluto: 

possuem «apenas um valor relativo como meios», e não passam de meras «coisas».39 

A propósito desta ideia de que a posse de valor moral equivale à posse de 

autonomia moral, tem emergido uma objecção comum nas últimas décadas.40 Ao 

contrário do que é assumido por Kant, nem todos os humanos são seres racionais ou 

agentes morais (capacidades idênticas, segundo o autor) – há que contar também com 

os bebés, com as crianças, com os deficientes mentais ou com quem sofre de doenças 

neurodegenerativas ou psiquiátricas profundas. De tal sorte que, a fazer valer as 

considerações da deontologia kantiana, todos esses humanos seriam desprovidos de 

importância moral. 

Regan explora ao máximo esta objecção. No seu entender, o erro de Kant 

consiste em assumir que apenas os agentes morais são credores de significado moral 

directo (direct moral significance); isto é, que apenas estes detêm em si mesmos um 

valor o qual temos o dever directo de respeitar.41 Se fosse seguida à risca, uma tal 

assumpção implicaria que se tolerassem práticas eticamente inaceitáveis, para não 

dizer grotescas: por exemplo, qualquer criança, somente porque não satisfaz o critério 

                                                 
39 Kant escreve: «Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserm Willen, sondern der 
Naturberuht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Werth, als 
Mittel, und heißen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil 
ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d. i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht 
werden darf, auszeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der 
Achtung ist).» I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Ak. IV, p. 428. 
40 Cf., por exemplo, J. Narveson, «Animal Rights», pp. 161-178; M. Midgley, Beast and Man, pp. 
45, 46; e S. Wise, Rattling The Cage, pp. 246ss. 
41 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan e Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 199-204; 
T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 181-185; e T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 55- 
-56. 
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da agência moral, poderia ser abusada, torturada ou mesmo assassinada como um 

meio para satisfazer os interesses de outrem – como se fosse uma mera coisa. 

Porquanto não lhes seria reconhecido qualquer significado moral directo, torna- 

-se-ia assim impossível, dentro dos parâmetros da deontologia kantiana, reclamar a 

obrigatoriedade do respeito pelos próprios humanos que não entrassem na esfera da 

nossa reciprocidade moral. Contra esta objecção, não é implausível imaginar que um 

defensor de Kant, apostado em rejeitar aquelas implicações, procurasse recorrer ao 

dever directo que temos em respeitar os agentes morais indirectamente prejudicados 

com as atrocidades feitas a humanos incapazes de cumprir o critério da agência moral e 

que lhes fossem de alguma forma importantes (por exemplo, um familiar ou um amigo). 

Assim, uma solução aparente, no âmbito da deontologia kantiana, seria a de condenar a 

redução do estatuto dos agentes morais a meros «danos colaterais» porquanto estes 

sofreriam atrozmente com o suplício infligido àqueles humanos que não são agentes 

morais. 

Todavia, há que compreender, esta seria uma solução apenas contingente pois 

dependeria das circunstâncias de cada situação particular. Poderia sempre acontecer 

que alguns dos humanos que não são agentes morais não tivessem a boa sorte de 

serem objecto das preocupações dos agentes morais com os quais se relacionam – 

infelizmente, uma situação longe de improvável, por exemplo, em instituições que 

acolhem crianças, doentes psiquiátricos ou idosos senis vítimas de abandono. Nessas 

circunstâncias, seríamos livres de os maltratar como bem entendêssemos.42 

Kant, no entanto – poderia insistir ainda o seu defensor – nunca aceitaria o 

abuso, a tortura nem o assassinato de quaisquer indivíduos, nem mesmo dos indivíduos 

que nós, agentes morais, não temos o dever directo de respeitar. Pois, admoesta Kant, 

se viermos a incorrer em tais práticas contra estes últimos (o autor refere-se 

                                                 
42 Existem algumas parecenças entre este meu argumento contra a deontologia kantiana e a 
crítica que Regan subscreve contra o utilitarismo, referente ao facto de, sob certas condições de 
secretismo, os indivíduos sujeitos a práticas injustas não poderem contar com os interesses de 
terceiros em seu favor. Imaginemos que algumas pessoas são sistematicamente assassinadas 
de forma injusta e em segredo, sem o conhecimento de ninguém. Nessa eventualidade, porque 
não surgiria um clima de medo e ansiedade no público em geral, não haveria razões morais, na 
óptica utilitarista, para não sacrificar tais indivíduos caso essa medida contribuisse, de algum 
modo, para melhorar o balanço agregativo do prazer, da felicidade ou da satisfação das 
preferências de todos os envolvidos. Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 203-204. 
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especificamente aos maus tratos contra os seres irracionais não-humanos e a matá-los 

sem motivo válido), o nosso carácter moral acabará por se corromper e tenderemos a 

tratar os agentes morais, os verdadeiros merecedores directos do nosso respeito ético, 

de modo similar.43 Contudo, também esta advertência de Kant não se revela suficiente 

para o isentar daquelas implicações, porquanto não obstaria moralmente a que todos 

aqueles que se dispusessem a fazer atrocidades apenas aos humanos que não são 

agentes morais as fizessem livremente (deixando assim aberta uma ampla janela de 

oportunidades para pedófilos, violadores e assassinos em série, por exemplo).44 

Na opinião de Regan, a única forma de poder definitivamente superar esta grave 

falha da deontologia kantiana passa por estipular a distinção entre agente moral e 

paciente moral.45 Um agente moral, explica o nosso autor, é um indivíduo dotado das 

capacidades mentais que lhe permitem formular ou adoptar princípios morais e decidir 

agir (ou não) em virtude do que julga ser correcto. Os seres humanos adultos e 

psicologicamente normais representam o paradigma dos agentes morais. Claro está, os 

agentes morais podem ser afectados pelas acções morais de outros agentes – no 

entanto, Regan constata o óbvio: para se poder sentir o efeito das acções executadas 

por outros agentes, não é preciso ser-se agente moral. Ele designa pois de pacientes 

morais os indivíduos que, apesar de se revelarem incapazes de formular ou de adoptar 

                                                 
43 Para a argumentação do autor, cf. I. Kant, «Duties to Animals and Spirits», in Lectures on 
Ethics, trad. Louis Infield, New York, Harper and Row, 1963, pp. 239-241. Assim, embora Kant 
negue que tenhamos deveres directos para com os animais, ele todavia afirma que temos o 
dever de cultivar o nosso carácter moral, dever esse que indirectamente envolve respeitar os 
animais. Nessa medida, Regan qualifica a perspectiva kantiana como sendo uma perspectiva de 
deveres indirectos (indirect duty view) em relação aos animais. A distinção entre as posições 
éticas que prescrevem deveres directos (como as utilitaristas) e as que erradamente prescrevem 
apenas deveres indirectos relativamente aos animais é um tema recorrente na teoria de Regan, e 
constitui um elemento heurístico fundamental do seu sistema ético. Cf. T. Regan, Defending 
Animal Rights, pp. 3-17, 74, 75; T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 157-189; T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 151-194; e T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 55, 56. 
Mais à frente neste capítulo (na secção 5.2), ver-se-á a crítica de Regan a John Rawls, outro 
autor cuja teoria falha em prescrever deveres directos relativamente aos animais e, à 
semelhança do que sucede com Kant, comete a mesma falha em relação aos humanos que não 
cumprem o critério da agência moral. 
44 Importa enfatizar que existe muita verdade neste argumento de Kant em defesa da existência 
de uma correlação entre a crueldade contra os animais e a violência inter-humana. Para uma 
análise dessa correlação, veja-se a colecção de ensaios Cruelty to Animals and Interpersonal 
Violence. Readings in Research and Application, Randall Lockwood e Frank R. Ascione (eds.), 
Indiana, Purdue University Press, 1998. 
45 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 151-156. 
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princípios morais e de agir (ou não) em conformidade com tais princípios, ainda assim 

possuem a capacidade para experienciar o efeito benéfico ou prejudicial dos actos 

morais de outros. 

Regan reconhece que o facto de possuirem tal capacidade faz com que também 

os pacientes morais possam deter em si mesmos um valor que nos obriga a respeitá-los 

directamente. Por todas as razões já aduzidas, esse valor terá que corresponder ao 

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

previamente mencionadas seriam permitidas em desfavor dos humanos que não são 

agentes morais.  

Assegura Regan, esta conclusão axiológica apresenta-se como a mais plausível 

na arena da teorização ética. Primeiramente, é proposto um tipo de valor moral cujo 

carácter absoluto e categórico não tolera flutuações: como vimos, o valor inerente não 

varia na medida em que o indivíduo oferece uma maior ou menor vantagem para 

terceiros (quer em termos de utilidade instrumental, quer no contributo que presta para o 

acréscimo da felicidade, do prazer, ou da satisfação das preferências da maioria); nem 

varia tão-pouco na medida em que o indivíduo apresenta ou não determinadas 

qualidades excepcionais as quais possam legitimar possíveis assimetrias morais 

(inteligência, queda para a arte, bom carácter, etc.). Em seguida, é exigido o 

alargamento imparcial e não-arbitrário da aplicação desse valor, não só àqueles 

indivíduos que conseguem agir moralmente (os humanos adultos normais), mas 

também aos demais humanos susceptíveis de serem afectados pelas suas acções. 

 

3.2 – O Baixar da Fasquia Psicofísica 

 

Urge portanto encontrar um critério psicofísico para a posse de valor inerente, o 

qual possa especificar uma semelhança relevante partilhada por todos os agentes e 

pacientes morais que detêm esse valor.46 Tal critério terá que ser (1) categórico (não- 

-gradual, o qual é satisfeito pelo indivíduo ou não é), sob pena de poder vir a 

implementar concessões desiguais de um valor que, como se viu, deve ser equitativo; e 

                                                 
46 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 243-248. 
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(2) logicamente independente de qualquer um dos cinco valores acima referidos, de 

modo a tornar inteligível a atribuição de um valor que deve ser, em relação a esses 

valores, absoluto. 

Nesta questão, Regan joga pelo seguro. É possível, constata o autor, distinguir 

diferentes espécies de pacientes morais consoante as diferentes capacidades que 

possuem. Essas capacidades, para que sejam relevantes do ponto de vista moral, terão 

que influir directamente no modo como tais pacientes são prejudicados ou beneficiados 

pelas acções morais de outros. Ele distingue duas espécies fundamentais (tal como fez 

Singer): os pacientes morais que são sencientes e tão-só conscientes (seres capazes 

de experienciar prazer e dor, mas incapazes de recordar o passado ou imaginar 

conscientemente as suas experiências futuras); e os pacientes morais que satisfazem o 

critério psicofísico de sujeito de uma vida. Regan concentra a sua atenção nesta 

segunda espécie de pacientes morais.47 

Conforme já foi referido, ele utiliza a expressão sujeito de uma vida para 

designar todos os indivíduos que, além de sencientes e conscientes, possuem 

capacidades psicofísicas sofisticadas: a capacidade de crer e de formular desejos, de 

agir intencionalmente segundo as suas preferências, de conservar uma identidade 

psicofísica ao longo do tempo, e de prever o futuro (incluindo o seu próprio futuro). 

Também vimos que Regan desenvolveu uma aturada investigação sobre a 

complexidade da mente animal, o que o levou a constatar que os mamíferos e as aves 

possuem tais capacidades. 

Porém, ainda falta dar conta daquela capacidade psicofísica que, no entender de 

Regan, melhor define esses animais enquanto sujeitos das suas vidas. Ele reconhece 

que os mamíferos e as aves, tal como nós, humanos, também são capazes de 

experienciar bem-estar. A posse dessa capacidade implica estar sujeito, ora aos 

benefícios que possibilitam, ora aos prejuízos que impossibilitam, a obtenção de uma 

boa qualidade de vida. A fim de se apurarem as razões que levaram Regan a reunir na 

mesma espécie de pacientes morais tanto os sujeitos de uma vida humanos quanto os 

                                                 
47 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 153. 



 187 

sujeitos de uma vida não-humanos, importa pois analisar a sua tese de que o bem-estar 

animal, essencialmente, não difere do bem-estar humano. 

Regan desenvolve essa tese com mais detalhe no The Case, e embora aí as 

suas conclusões sobre o bem-estar animal incidam apenas nos mamíferos, tudo leva a 

crer que actualmente o autor concordará com a extensão dessas mesmas conclusões 

às aves. Afinal, ele veio a defender que as aves detêm, a par de todas as outras 

capacidades dos sujeitos de uma vida, também a capacidade para experienciar bem- 

-estar. Além disso, como teremos oportunidade de verificar, as conclusões do The Case 

sobre o bem-estar dos animais são extraídas directamente a partir da atribuição 

daquelas capacidades psicofísicas que na primeira parte desta dissertação foram 

atribuídas, não apenas aos mamíferos, mas também às aves. Por conseguinte, se 

aceitarmos que Regan não errou nas suas conclusões, e se aceitarmos como válidos os 

argumentos atrás avançados em prol da atribuição dessas capacidades às aves, então 

logicamente teremos de concluir que, tal como os mamíferos, também as aves 

conseguem experienciar bem-estar.  

Assim, neste contexto, não será descabido integrar igualmente as aves nas 

considerações que Regan elabora sobre o bem-estar animal. Passamos agora ao 

exame dessas considerações. 

 

4 – Semelhanças Entre o Bem-Estar Humano e Animal 

4.1 – Autonomia e Interesses  

 

Salienta Regan, um dos aspectos a tratar quando analisamos a questão do bem- 

-estar dos mamíferos e das aves prende-se com a autonomia que estes animais 

manifestam possuir. Regan defende que eles possuem, tanto quanto nós, um 

determinado tipo de autonomia, a que chama de autonomia preferencial. Na concepção 

do autor, esse tipo de autonomia designa a aptidão dos indivíduos para agirem de forma 

a satisfazerem as suas preferências. Assim, porquanto existe uma correspondência 

observável entre as preferências desses animais e as suas acções, vemos confirmada a 
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ideia, respeitando a acepção reganiana de autonomia preferencial, de que eles são, 

como nós, seres autónomos.48 

Outro aspecto importante a considerar são os interesses dos mamíferos e das 

aves. Com o intuito de mostrar em que grau os seus interesses se assemelham aos 

nossos, Regan começa por acentuar a nuance lógica que diferencia a afirmação «temos 

interesse em qualquer coisa» da afirmação «qualquer coisa é no nosso interesse». 

Podemos ter o interesse em roer as unhas, encher a barriga de doces ou fumar, porém 

nada disso, porque acarreta malefícios, é no nosso interesse. Do mesmo modo, não 

tenho interesse em acordar mais cedo todas as manhãs para correr durante meia hora, 

ainda que seja no meu interesse fazê-lo pelas vantagens que isso traria para a minha 

saúde.  

Com base nesta nuance lógica, Regan estabelece a distinção entre duas 

possíveis acepções do conceito de interesse: por um lado, é possível falar de interesses 

preferenciais, concernentes ao objecto das representações mentais volitivas dos 

indivíduos, àquilo que eles conscientemente desejam ou preferem; por outro lado, 

também é possível falar de interesses no bem-estar dos indivíduos (welfare-interests), 

referentes àquilo que pode beneficiar – ou que se pensa que pode beneficiar – a sua 

qualidade de vida.49 Garante Regan, podemos atribuir, não só aos humanos, mas 

também aos demais mamíferos e às aves, interesses nestas duas acepções. 

Desde logo, na medida em que esses animais são capazes, como nós, de exibir 

desejos e preferências – contemplámos já vários indícios que atestam a sua posse 

desses estados psicológicos – eles mostram ter interesse em certas coisas. 

Relativamente a isto, Regan esclarece que os interesses preferenciais não expressam 

um estado psicológico – um desejo ou preferência – sempre actual. Ora, todos nós 

temos os nossos objectos de interesse (por exemplo, no campo das artes, do desporto, 

do lazer, etc.); tal porém não significa que estejamos sempre a pensar neles. De acordo 

com o nosso autor, quando pensamos nos nossos objectos de interesse, o interesse é 

episódico; quando não pensamos, mantemos um interesse disposicional.50 Sendo os 

                                                 
48 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 84-86. 
49 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 87. 
50 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 87. 
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mamíferos não-humanos e as aves dotados de memória, devemos reconhecer que 

também eles são capazes de possuir interesses episódicos e disposicionais. 

Esta evidência é reforçada pela sua posse de crenças e desejos actuais e 

disposicionais, a qual analisámos atrás, de acordo com as orientações de Damásio e 

DeGrazia (vide secção 1.3 do terceiro capítulo da primeira parte). Assim, para 

contemplarmos essa sua capacidade, de ora em diante sempre que forem aqui referidos 

os interesses preferenciais desses animais será em ambos os sentidos episódico e 

disposicional. 

Por outro lado, também é possível reconhecer que há certas coisas que são no 

interesse desses animais, porquanto eles conseguem, tal como nós, assevera Regan, 

usufruir de benefícios. Para se perceber como é que os mamíferos e as aves podem ser 

beneficiados, a próxima secção procurará atentar naquilo que o autor tem a dizer acerca 

das condições em que os benefícios ocorrem, tanto no nosso caso, quanto no caso 

desses animais. Subsequentemente, serão identificados alguns benefícios básicos que 

podemos ter em comum com eles. Depois disso, ver-se-á de que modo nós e esses 

animais podemos ser similarmente prejudicados.  

 

4.2 – As Condições em que os Benefícios Ocorrem  

 

No entender de Regan, tudo o que possibilita (ou surge como uma oportunidade 

para) a obtenção de uma boa qualidade de vida constitui um benefício. Observa o autor, 

nós, humanos, bem como os mamíferos não-humanos e as aves, somos similarmente 

dotados de uma identidade psicofísica cuja permanência temporal nos permite 

experienciar o fluxo contínuo dos momentos agradáveis ou penosos que integram a 

nossa vida. Perante esse facto, Regan retira uma conclusão a qual se enquadra 

perfeitamente nas explicações de Damásio e DeGrazia sobre a correspondência entre a 

satisfação ou não satisfação de desejos e o consequente desencadear de estados 

psicológicos aprazíveis ou desagradáveis (vide secção 1.2 do terceiro capítulo da 

primeira parte). 
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Conclui Regan, porquanto no nosso caso e no caso desses animais os diferentes 

momentos psicológicos que integram a vida de cada indivíduo se interpenetram como 

um todo, segue-se que a qualidade de vida, tanto no nosso caso quanto no caso desses 

animais, depende da experiência unificada que cada indivíduo vai acumulando ao longo 

do tempo. Portanto, não teremos uma boa qualidade de vida, nem nós, nem esses 

animais, se os nossos desejos forem satisfeitos apenas em ocasiões raras. Ao invés, a 

possibilidade de alcançarmos um nível aceitável de bem-estar depende das 

oportunidades que vamos tendo para satisfazer harmoniosamente – isto é, com 

regularidade e de modo equilibrado – os vários desejos que projectamos ao longo do 

tempo.51 

Deste modo, um dos benefícios mais importantes que nós, os outros mamíferos 

e as aves podemos ter é a salvaguarda da nossa liberdade individual. Ao sermos livres, 

é-nos possível obter aquilo que nós mesmos acreditamos ser mais satisfatório e 

prazeroso para nós, constituindo assim a liberdade individual uma condição 

indispensável para conseguirmos uma boa qualidade de vida de acordo com as nossas 

próprias capacidades naturais enquanto indivíduos dotados de autonomia preferencial. 

Regan explicita um dos sentidos essenciais em que a liberdade individual 

possibilita ampliar o nosso campo de satisfação. Com efeito, sabemos por experiência 

própria que nós, humanos, sentimos mais satisfação quando perseguimos aquilo que 

desejamos mediante os nossos próprios desígnios, sem imposições nem interferências 

exteriores. Para mostrar que assim é também no caso dos animais, Regan dá-nos o 

magnífico exemplo dos lobos. Temos todas as razões para acreditar que um lobo cativo 

satisfaz o seu desejo por comida ao comer de uma tigela, ao passo que um lobo livre 

sente satisfação adicional quando emprega a sua astúcia e talento de caçador em 

parceria com os outros membros da sua alcateia para satisfazer esse mesmo desejo. 

Regan constata assim que, em determinadas circunstâncias, a própria procura em 

satisfazer um desejo pode ser fonte de satisfação, quer para nós, quer para todos os 

mamíferos e aves. Há pois que respeitar a liberdade dos indivíduos – a sua autonomia 

                                                 
51 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 88-90. 
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preferencial – de maneira a que possam perseguir os objectivos que eles próprios 

escolheram para si, um benefício crucial, tanto para nós, quanto para esses animais.52 

Na pista destas considerações, Regan faz notar porém que a consumação de 

todo e qualquer desejo poderá, em algumas situações, revelar-se nociva, seja para a 

nossa qualidade de vida, seja para a qualidade de vida desses animais. Como já se 

mencionou, nem todos os nossos interesses preferenciais são no interesse do nosso 

bem-estar. Às vezes aquilo que queremos pode trazer maus resultados, e tal acontece, 

não só com os humanos, mas também com os mamíferos não-humanos e com as aves. 

Por exemplo, estes animais podem querer atravessar uma estrada movimentada sob o 

risco eminente de serem atropelados, ou invadir as propriedades das pessoas, uma 

audácia que, como é sabido, frequentemente não lhes reserva o melhor dos desfechos. 

Exemplos do género abundam. 

Regan esquematiza assim, ciente da falta de detalhe do seu esboço, as 

condições que considera indispensáveis para que nós, humanos, e também os 

mamíferos não-humanos e as aves, possamos obter uma boa qualidade de vida. Nós e 

esses animais vivemos bem se, de modo regular e equilibrado, (1) procuramos e 

obtemos o que preferimos; (2) encontramos satisfação na procura e obtenção do que 

preferimos; e se (3) o que procuramos e obtemos é no interesse do nosso bem-estar.53 

Todavia, quando aquilo que preferimos é nocivo para o nosso bem-estar, será 

justificável que outros indivíduos interfiram na nossa vida com o intuito de nos proteger 

do mal que nos venha a acontecer devido às nossas acções? Regan defende que 

ninguém tem a prerrogativa de interferir de forma constante na vida de humanos adultos 

e psicologicamente normais, porque isso comprometeria o enorme benefício que é para 

esses indivíduos serem livres, do qual resulta a satisfação de agirem em função dos 

seus próprios desígnios.54 Penso que faz sentido esta advertência, pois sabemos que a 

percepção da nossa liberdade é, por si só, fonte de imensa satisfação, e, 

simetricamente, imaginamos que a ideia de não sermos completamente livres por causa 

de constantes interferências exteriores provocaria em nós profundo mal-estar. 

                                                 
52 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 90-92. 
53 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 93. 
54 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 91-92. 
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Porém em relação às crianças, Regan já admite ser justificável interferirmos 

constantemente na sua vida com o intuito de salvaguardar o seu bem-estar. Perante a 

extrema facilidade com que as crianças se metem em apuros, e porque uma tal 

interferência não afectaria a percepção que elas têm da sua liberdade ao ponto de 

provocar nelas um mal-estar de magnitude significativa, concordo com o autor. Essa 

interferência, esclarece Regan, provar-se-á benéfica se quem interfere age com a 

finalidade de ajudar aquelas crianças acerca das quais se sabe que: (1) têm uma 

preferência específica; (2) têm a capacidade para agirem de modo a alcançar a 

satisfação que elas acreditam que tal preferência lhes irá trazer; (3) se não forem 

impedidas, agirão na procura dessa satisfação; e (4) colocarão em risco a sua qualidade 

de vida se agirem desse modo. Regan denomina este tipo de interferência benéfica de 

paternalismo. 

Dadas estas condições, e por tudo quanto foi avançado até aqui, é pois fácil 

compreender que, além das crianças, também os mamíferos não-humanos e as aves 

pertencem ao grupo dos possíveis beneficiários deste tipo de interferência.55 

Efectivamente, somos capazes (como vimos na primeira parte, na secção 3.3 do terceiro 

capítulo) de especificar quais são as preferências desses animais; sabemos que eles 

possuem, como nós, autonomia para agirem no encalço das suas preferências; e temos 

suficiente discernimento para perceber em que circunstâncias as suas preferências 

ameaçam o seu bem-estar. Por outras palavras, está ao nosso alcance agirmos contra 

os interesses preferenciais desses animais no interesse do seu bem-estar. Porém, 

devemos ser comedidos na nossa interferência, ou acabaremos por comprometer o 

benefício crucial que a liberdade representa para esses animais.56 

 

 

                                                 
55 Para a argumentação do autor sobre a questão do paternalismo dirigido aos animais, cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 103-109. 
56 Regan oferece um óptimo exemplo no que concerne ao modo como podemos agir contra a 
autonomia preferencial dos animais para garantir o seu bem-estar: «[W]hen, for example, sick or 
injured animals, despite their behavioral protestations, are subjected to painful examinations or 
treatment in the course of receiving proper medical care.» T. Regan, The Case for Animal Rights, 
p. 108. Mais será dito na terceira parte sobre o paternalismo dirigido aos animais, quando 
abordarmos a posição anti-paternalista que Regan assume relativamente aos animais selvagens. 
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4.3 – Benefícios Biológicos e Sociais 

 

Analisadas as condições em que os benefícios podem ocorrer, importa descobrir 

o quão semelhantes chegam a ser alguns dos benefícios que nós, humanos, os 

mamíferos não-humanos e as aves podemos obter. Claramente, aquilo que possibilita 

(ou surge como uma oportunidade para) a obtenção de uma boa qualidade de vida varia 

em função de cada indivíduo. É assim tanto com os humanos (no nosso caso, os 

benefícios variam consoante as idiossincrasias de cada um, a sociedade em que nos 

encontramos inseridos, etc.), quanto com os animais (no caso destes, os benefícios 

variam principalmente mediante o grau de complexidade mental de cada espécie). 

Apesar dessas variações, Regan chama a atenção para aqueles benefícios básicos que 

são porém comuns entre nós, os outros mamíferos e as aves.  

Dadas as profundas semelhanças anatómico-fisiológicas, metabólicas e 

homeostáticas que sabemos existirem entre o nosso organismo e os organismos desses 

animais, é inegável que, no plano biológico, partilhamos com eles benefícios 

importantíssimos como a alimentação, o repouso ou o abrigo. Assegura Regan, quer 

nós, quer eles, não só temos o interesse em conseguir tais benefícios, como esses 

benefícios também são no nosso interesse. 

Relativamente aos benefícios que partilhamos com esses animais no plano 

psicológico, Regan dá especial relevo à sua capacidade para sentirem emoções sociais 

em muito similares às nossas.57 Eis mais uma observação sobre os mamíferos e as 

aves que se enquadra na teoria darwiniana. Com efeito, os ensinamentos de Darwin 

vieram marcar o passo para todos aqueles que lhe sucederam na compreensão de que 

as emoções não são um apanágio exclusivamente humano, mas representam um 

produto da evolução biológica de várias espécies.58 Sobre este assunto, Damásio é um 

dos actuais sucessores de Darwin, ao reconhecer na esteira do naturalista inglês que as 

                                                 
57 Para a argumentação do autor sobre os benefícios biológicos e psicológicos dos animais, cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 88-91. 
58 Na opinião de muitos, a obra seminal de Darwin The Expression of the Emotions in Man and 
Animals ([1872], London, Fontana Press, 1999) permanece até à data como um dos melhores 
estudos científicos sobre as emoções, e porquanto aponta vários elementos comuns na 
expressão emocional humana e não-humana constitui ainda hoje um argumento de peso em 
defesa da continuidade das espécies. 
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nossas emoções primárias (aquelas mais fáceis de identificar: o medo, a raiva, o nojo, a 

surpresa, a alegria, a tristeza) e as nossas emoções sociais mais complexas (já aqui 

referidas: a inveja, a indignação, a compaixão, a culpa, a vergonha) são similarmente 

partilhadas por muitas espécies de mamíferos e aves.59 

O motivo pelo qual essas espécies possuem emoções sociais, de acordo com 

esta concepção, é o seguinte. Aproveitando as explicações de Damásio, percebemos 

que as emoções sociais, com a ajuda dos sentimentos e da consciência alargada 

(coordenadora das inter-relações que o si conscientemente estabelece com os outros), 

abrem alicerces fundamentais para o desenvolvimento cognitivo de estratégias de 

cooperação. Porquanto essas estratégias têm valor adaptativo, não é pois de admirar 

que várias espécies de mamíferos e aves tenham desenvolvido emoções sociais 

complexas, uma constatação amplamente confirmada pela etologia contemporânea.60 

Concerteza, também é sabido que existem mamíferos e aves que não revelam 

possuir um leque muito diversificado de emoções sociais porquanto não manifestam 

(normalmente) propensão para a aproximação e convivência com os seus 

conspecíficos.61 Todavia, não podemos deixar de notar que mesmo entre esses animais 

é possível encontrar comportamentos sociais filogeneticamente desenvolvidos (por 

exemplo, de cortejamento e acasalamento, de luta e dominância), e que esses 

comportamentos são por eles sentidos igualmente como necessários no plano 

emocional. 

Por isso, quer sejam mais gregários e cooperativos, quer sejam menos dados a 

relacionamentos, todos os mamíferos e aves, por força das suas emoções, necessitam 

dos benefícios que advêm de viverem inseridos num ambiente social rico e estimulante 

dentro dos parâmetros de interacção próprios da sua espécie. Assim, à semelhança do 

                                                 
59 Cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 43-47. 
60 Baseada em dados do comportamento animal e da ciência da evolução, a argumentação 
filosófica de Midgley dá um forte contributo para sustentar esta evidência. Cf. M. Midgley, Beast 
and Man, pp. 126-140. Mais à frente, na terceira parte desta dissertação, teremos a oportunidade 
de apreciar o que Darwin tem a dizer sobre esta matéria. 
61 Digo normalmente porque até mesmos animais que são emblemáticos pelo seu carácter anti-
social podem ocasionalmente manifestar carinho e afecto pelos seus conspecíficos. Veja-se o 
exemplo do encontro romântico entre glutões mencionado naquela que é, sem dúvida, uma das 
pesquisas mais impressionantes sobre a vida emocional dos mamíferos e das aves, da autoria 
de Jeffrey Masson e Susan McCarthy, When Elephants Weep (London, Vintage, 1996, cf. p. 
114). 



 195 

que sucede connosco, esses animais têm interesse (o qual é motivado emocionalmente) 

em estabelecer relações sociais no seio de um tal ambiente, e também é no seu 

interesse viverem num tal ambiente, um ambiente capaz de lhes proporcionar uma boa 

qualidade de vida porquanto lhes oferece oportunidades para satisfazerem os seus 

desejos de interacção social. 

Assim se percebe que, embora os nossos interesses e os interesses desses 

animais (nas duas acepções de interesse acima propostas) possam evidentemente 

divergir – nós gostamos de arte, os porcos adoram chafurdar na lama, os papagaios têm 

uma predilecção em comer argila, e por aí fora – no que concerne àquilo que é 

essencial à biologia dos organismos e à psicologia das relações sociais, não 

encontramos entre os nossos interesses e os interesses desses animais diferenças 

significativas. 

 

4.4 – Prejuízos Humanos e Animais 

 

Viremo-nos agora para os prejuízos que nós, os mamíferos não-humanos e as 

aves podemos ter em comum. Nós e esses animais, assevera Regan, podemos ser 

prejudicados (harmed) – isto é, o nosso bem-estar pode ser gravemente diminuído – de 

duas formas: por inflição ou privação. Os indivíduos prejudicados por inflição sofrem 

física e/ou psicologicamente na medida em que padecem de uma dor duradoura e de 

grande intensidade.62 Regan ilustra esta questão recorrendo a exemplos que 

conhecemos da nossa espécie. Por exemplo, «sofrer» esporadicamente de enxaquecas 

ligeiras não envolve para nós verdadeiro sofrimento. Já agonizar com uma doença 

terminal ou perder alguém próximo são exemplos inquestionáveis de sofrimento. Regan 

refere-se a situações deste género como sendo paradigmas de sofrimento humano. 

A partir destas observações, o autor infere que provocar dor física ou psicológica 

nos mamíferos não-humanos e nas aves pode não lhes causar sofrimento. Para causar 

sofrimento, a dor que lhes é infligida necessita de ter intensidade e duração 

                                                 
62 Para a argumentação do autor sobre o sofrimento, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, 
pp. 94-96. 
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consideráveis. Apesar de não conseguirmos determinar com exactidão o quão forte e 

longa a dor necessita de ser para que haja sofrimento, nem no caso desses animais, 

nem tão-pouco no nosso caso, porém, elucida Regan, é-nos possível saber com 

segurança em que circunstâncias esses animais sofrem se atentarmos nas mesmas 

evidências que nos levam a acreditar indubitavelmente que os nossos congéneres 

humanos estão em sofrimento. Ou seja, sabemos que esses animais sofrem se a sua 

situação for comparável a paradigmas de sofrimento humano: por exemplo, se eles 

forem gravemente feridos, impedidos de interagir com os seus companheiros, etc.. 

Assim, através deste tipo de comparações, conseguimos identificar também diversos 

paradigmas de sofrimento animal. 

Esta interpretação de Regan é corroborada por alguns aspectos já aqui 

evidenciados da complexidade mental dos mamíferos e das aves. Primeiro, esses 

animais são muito provavelmente capazes de sentir níveis de dor física com intensidade 

semelhante àqueles que nós podemos sentir. Verificámos na primeira parte (vide secção 

4.3 do segundo capítulo) que a sua maquinaria responsável pela percepção consciente 

da dor é anatómico-fisiologicamente muito similar à nossa.  

Depois, também há boas razões para considerarmos que esses animais 

conseguem sentir dor psicológica através de mecanismos anatómico-fisiológicos muito 

parecidos com os nossos. Vimos atrás (na secção 1.2 do terceiro capítulo da primeira 

parte) que a não satisfação dos desejos origina nos organismos conscientes estados 

psicológicos desagradáveis mediante o mapeamento neural de determinadas reacções 

corporais que são desencadeadas. Pelo-tanto, porque sabemos que as suas reacções 

corporais são similares às nossas e os seus dispositivos cerebrais que tornam 

conscientes essas reacções são similares aos nossos, devemos reconhecer que todos 

os mamíferos e aves serão capazes, como nós, de sentir dor psicológica em 

consequência da não satisfação dos seus desejos, e que os níveis de intensidade da 

sua dor psicológica serão muito provavelmente semelhantes àqueles que nós próprios 

podemos sentir nas mesmas circunstâncias. 

Por fim, dado que esses animais possuem uma identidade psicofísica capaz de 

perdurar no tempo, eles revelam-se, à semelhança do que sucede connosco, 
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susceptíveis de experienciar a duração, tanto da sua dor física, quanto da afectação 

psicológica negativa que advém da não satisfação dos seus desejos. 

Consequentemente, devemos concluir, na esteira de Regan, que os mamíferos não- 

-humanos e as aves têm tudo para experienciarem sofrimento quando se encontram em 

situações comparáveis àquelas que sabemos que causam sofrimento para nós, 

humanos. Tais situações serão comparáveis porquanto frustram por longos períodos de 

tempo interesses basicamente idênticos e igualmente importantes para nós e para 

esses animais (nas duas acepções de interesse aqui propostas). 

Também é verdade, explica Regan, que tanto os humanos quanto os mamíferos 

não-humanos e as aves podem ser prejudicados sem que, com isso, sofram. Basta que 

lhes sejam negados benefícios presentes ou futuros. A esse tipo de prejuízo, Regan dá 

o nome de privação.63 Na sociedade humana, não permitir às crianças, por exemplo, o 

acesso aos benefícios da escolaridade constitui para elas um grave prejuízo por 

privação porquanto lhes é negada uma série de oportunidades essenciais à obtenção de 

uma boa qualidade de vida. E é claro, mesmo que as crianças não tenham qualquer 

consciência da privação de que são vítimas, nem sofram física e/ou psicologicamente 

por causa dessa privação, elas não deixam por isso de ser gravemente prejudicadas 

quando são impedidas de beneficiar do ensino escolar. 

Garante Regan, o mesmo se passa com os mamíferos não-humanos e com as 

aves. Evidentemente, o seu encarceramento ou isolamento (nas explorações pecuárias, 

em circos, em jardins zoológicos, em lojas de animais, etc.) acarretam para esses 

animais prejuízos por privação. Mesmo que «não saibam o que perdem» porque não 

conhecem outro tipo de ambiente, nem sofram na acepção acima descrita do termo, é 

sempre negada aos mamíferos e às aves que vivem nessas condições uma vasta série 

de oportunidades as quais lhes permitiriam obter uma boa qualidade de vida. No 

entanto, acerca deste assunto, Regan faz questão de frisar que é por demais improvável 

que o encarceramento ou o isolamento desses animais não os façam sofrer, porquanto 

                                                 
63 Para a argumentação do autor acerca das privações como prejuízos, cf. T. Regan, The Case 
for Animal Rights, pp. 96-99. 



 198 

lhes é vedada a satisfação de desejos tão elementares como o de se movimentarem 

livremente ou o de interagirem com os da sua espécie.  

Ainda sobre o sofrimento desses animais, importa esclarecer um aspecto que 

Regan não chega a considerar, mas que parece estar implícito na sua atribuição aos 

mamíferos não-humanos e às aves da capacidade de conceberem o seu próprio futuro. 

Referiu-se na primeira parte (no final da secção 8.2 do terceiro capítulo) que as 

previsões que esses animais elaboram acerca do seu futuro muito provavelmente 

reflectem a mesma carga emocional das experiências passadas que estão na base 

dessas previsões, tal como sucede connosco. Assim, devemos reconhecer que se 

esses animais passaram toda a sua vida encarcerados ou isolados, muito 

provavelmente eles também sofrem porquanto tudo aquilo que experienciaram no 

passado não lhes permite imaginar um futuro melhor. Pelo-tanto, a perspectiva que eles 

terão do seu futuro será também uma fonte de sofrimento psicológico, muito à 

semelhança do que aconteceria connosco em circunstâncias comparáveis. 

 

4.5 – A Morte Como Um Prejuízo Para os Animais 

 

A constatação de que determinados prejuízos não envolvem sofrimento ajuda- 

-nos a avaliar a magnitude do mal que a morte representa para os mamíferos não- 

-humanos e para as aves. É comum argumentar que, se esses animais forem 

anestesiados de maneira a não sofrerem no momento em que são abatidos, então a sua 

morte não é moralmente errada. Regan discorda. Esse género de argumento não 

compreende o prejuízo capital que a morte representa para esses animais, e também 

para nós, humanos. A morte, explica o autor, é a derradeira privação, pois priva-nos 

irreversivelmente, a nós, aos mamíferos não-humanos e às aves, de todas as 

oportunidades de termos qualquer satisfação no futuro.64 

                                                 
64 A propósito, Regan admite que a morte nem sempre constitui a pior das privações. Quando a 
vida se resume a um sofrimento constante sem qualquer hipótese de recuperação, a morte 
apresenta-se como uma alternativa menos má. Obviamente, adverte o autor, isso não quer 
todavia dizer que, sempre que nos encontramos numa situação desse tipo, devemos escolher a 
morte, ou que outros nos devem ajudar a acabar com a nossa vida. Cf. T. Regan, The Case for 
Animal Rights, p. 100. 
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Tal explicação, porém, não convence a filósofa Ruth Cigman. No entender desta 

autora, nenhum animal possui a nossa capacidade para formular desejos categóricos, 

desejos que conferem sentido e valor à própria vida, os quais pressupõem a consciência 

de futuras possibilidades de satisfação a longo prazo.65 Sendo os animais incapazes de 

contemplar conscientemente aquilo que gostariam de vir a obter a longo prazo, segue- 

-se que eles não são prejudicados quando morrem, pois a sua morte não frustra 

quaisquer planos, ambições ou projectos que os fizessem valorizar a continuação da 

sua vida. Assim, assegura Cigman, a morte (sem sofrimento) não surge como um 

infortúnio para os animais porque eles quando morrem não são privados de nada que 

pudessem valorizar conscientemente. 

Dos vários reparos feitos por Regan ao posicionamento de Cigman sobre esta 

matéria, aqueles que julgo serem os mais pertinentes sumarizam-se no seguinte. Antes 

de mais, Cigman não especifica o quão distantes no tempo têm de estar as futuras 

possibilidades de satisfação para que sejam consideradas possibilidades de «longo 

prazo». A este respeito, a autora refere apenas alguns exemplos de desejos categóricos 

que nós, humanos, conseguimos formular, como o desejo de escrever um livro ou o de 

criar um filho. Regan levanta assim uma importante questão, à qual Cigman se mostra 

incapaz de responder: Poderão os desejos que os animais projectam no futuro envolver 

uma concepção das suas possibilidades a longo prazo?66 

Esta é uma questão que se impõe. A fim de demonstrar que há animais capazes 

de conceber as suas futuras possibilidades de satisfação, Regan recorre mais uma vez 

ao exemplo dos lobos, desta feita à sua extraordinária capacidade para anteciparem em 

vários dias as movimentações de manadas de caribus. Adicionalmente, também vimos 

atrás outros casos comportamentais que demonstram que os mamíferos e as aves 

                                                 
65 Cf. R. Cigman, «Death, Misfortune and Species Inequality», in Philosophy and Public Affairs 
10, no. 1, 1980, p. 58. É de Bernard Williams que Cigman perfilha a noção de «desejo 
categórico». Williams escreve, a propósito do problema do suicídio: «[A] man might consider what 
lay before him, and decide whether he did or did not want to undergo it. If he does decide to 
undergo it, then some desire propels him on into the future, and that desire at least is not one that 
operates conditionally on his being alive, since it itself resolves the question of whether he is 
going to be alive. He has a unconditional, or[…]a categorical desire.» B. Williams, Problems of the 
Self, New York, Cambridge University Press, 1973, pp. 85-86. 
66 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 101. 
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conseguem agir no presente com a intenção de cumprirem os seus objectivos no futuro 

(vide secções 9.1, 9.2 e 9.3 do terceiro capítulo da primeira parte).  

Todavia, em abono do rigor, este reparo de Regan não se revela uma crítica 

muito eficaz contra Cigman. Como veremos adiante, é possível especificar a escala 

temporal em que se inscrevem os desejos categóricos, de modo a melhor evidenciar 

que esse tipo de desejos talvez sejam exclusivos dos seres humanos (evidência essa 

que está longe de ser moralmente neutra, conforme procurarei sugerir na secção 4.2 do 

próximo capítulo).  

Não obstante, na minha perspectiva, Regan consegue refutar a argumentação 

de Cigman quando faz notar que não é necessária a posse da capacidade de prever 

conscientemente as futuras possibilidades de satisfação a longo prazo para que os 

animais sejam prejudicados quando são mortos (sem sofrimento) – importa mais 

fundamentalmente, explica o nosso autor, se eles têm ou não tais possibilidades. A fazer 

valer as evidências atrás indicadas, os mamíferos não-humanos e as aves revelam 

possuir, como nós, uma existência psicofísica unificada ao longo do tempo (um si 

autobiográfico, na terminologia de Damásio). Tal significa que no futuro esses indivíduos 

serão, em termos da sua identidade psicológica, salienta Regan, justamente os mesmos 

indivíduos que eles são no presente. Então tudo quanto lhes for negado no futuro, 

podemos inferir, será negado aos mesmos indivíduos que eles são no presente. 

Portanto, se esses animais forem mortos, serão sempre as suas futuras possibilidades 

de satisfação a longo prazo que eles perdem, independentemente de conseguirem ou 

não conceber tais possibilidades.67 

Assim, conclui Regan, mesmo que hipoteticamente não tenham qualquer 

interesse preferencial em alcançar as suas futuras possibilidades de satisfação a longo 

prazo, a sua morte e a consequente privação dessas possibilidades serão sempre 

contra o interesse no bem-estar de tais animais. A propósito, o filósofo S. F. Sapontzis 

critica Cigman sobre esta mesma matéria e, embora tenha enveredado por outros 

caminhos argumentativos, ele chega a uma conclusão quase idêntica à de Regan.68 Não 

                                                 
67 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 101, 102. 
68 Sapontzis escreve: «To summarize, even if (some animals) cannot take an interest in life, all 
animals[…]have an interest in life.» S. F. Sapontzis, Morals, Reason, and Animals, Philadelphia, 
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resisto aqui a expor uma das críticas de Sapontzis que melhor faz transparecer a 

incorrecção do posicionamento de Cigman. 

Segundo Sapontzis, Cigman engana-se porque assume que a morte (sem 

sofrimento) é um infortúnio somente para aqueles indivíduos que conseguem conceber 

as suas futuras possibilidades de satisfação a longo prazo. O engano é óbvio pois, 

assevera Sapontzis, a impossibilidade de satisfazer desejos que se projectam no curto 

prazo também equivale à privação de algo que é conscientemente valorizado, ou seja, 

também constitui um «infortúnio» segundo a própria definição de Cigman. Assim, a 

autora deveria ter reconhecido, nem que fosse para evitar cair em contradição, que 

todos aqueles animais que sabemos serem (no mínimo) capazes de prever o seu futuro 

próximo – identificados aqui como sendo todos os mamíferos e aves – quando morrem 

são privados dos seus desejos a curto prazo, e que essa privação representa um 

infortúnio para eles.69 

 

5 – Implicações Para a Ética Animal 

5.1 – A Inclusão Moral dos Animais Sujeitos de uma Vida  

         e Algumas Considerações Prévias 

        Sobre os Animais Tão-Só Conscientes 

 

Agora já estamos em condições de compreender por que razão Regan reúne na 

mesma espécie de pacientes morais, tanto os sujeitos de uma vida humanos, quanto os 

                                                                                                                                                  

Temple University Press, 1987, p. 173. É adequado parafrasear Sapontzis como estando com 
isto a afirmar que os animais podem não ter o interesse em continuar vivos, mas que a 
continuação da sua vida é no seu interesse, respeitando as duas acepções de interesse 
apontadas por Regan. Contudo, Sapontzis não deu nota do mérito de Regan por ter sido o 
primeiro a utilizar esta linguagem dos interesses na avaliação do modo como a morte prejudica 
os animais. Regan reparou originalmente nesta ambiguidade do conceito de interesse no seu 
ensaio «McCloskey on Why Animals Cannot Have Rights» (in Philosophical Quarterly 26, 1976, 
pp. 251-257), uma distinção ulteriormente explorada por outros teóricos das Éticas Animal e 
Ambiental. 
69 Os exemplos de Sapontzis são bastante ilustrativos: «If I were to suffer a fatal heart attack 
while preparing a meal for my family, I might very well experience my death as a frustration of that 
activity. The same might hold true for a fox shot while taking food home to its young.» S. F. 
Sapontzis, Morals, Reason, and Animals, Temple University Press, Philadelphia, 1987. pp. 168- 
-169. Estes exemplos indiciam como a morte pode ser, não só para nós, humanos, mas também 
para os mamíferos não-humanos e para as aves, uma experiência de sofrimento não apenas 
físico mas também psicológico, independentemente de se ser ou não capaz de formular desejos 
categóricos. 
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sujeitos de uma vida não-humanos. Basicamente, o modo como nós, humanos, 

podemos ser afectados pelos actos de outros é muito semelhante ao modo como os 

mamíferos não-humanos e as aves podem ser afectados por aquilo que lhes fazemos. 

Por um lado, nós e esses animais somos similarmente beneficiados porquanto temos a 

liberdade para satisfazer de forma autónoma os nossos desejos biológicos e sociais no 

decurso das nossas vidas, desde que esses desejos sejam no interesse do nosso bem- 

-estar. Por outro lado, somos similarmente prejudicados quando nos é infligido 

sofrimento, quando somos privados de oportunidades que possibilitem uma boa 

qualidade de vida, ou quando somos mortos. Posto isto, Regan tira as suas ilacções.  

Com toda a cautela, ele opta por eleger o critério de sujeito de uma vida como 

critério para a posse de valor inerente.70 No sentido em que é proposto, tal critério 

consegue cumprir as duas condições atrás indicadas (na secção 3.2). Consegue cumprir 

a condição (1) – apresenta-se como um critério categórico, o qual não admite graus: ou 

se é sujeito de uma vida ou não se é (quer isto dizer que, ou se possuem as 

capacidades constitutivas dessa condição psicofísica ou não se possuem). São assim 

anuladas quaisquer discriminações relativamente aos níveis de sofisticação das 

capacidades próprias dos indivíduos que satisfazem esse critério. O critério de sujeito de 

uma vida cumpre também a condição (2), dado que consegue ser logicamente 

independente de qualquer um dos cinco valores atrás referidos. Vejamos como. 

Ser sujeito de uma vida denota uma característica que é logicamente distinta da 

utilidade instrumental do indivíduo (do valor (1)), pois reporta-se à perspectiva 

experiencial do próprio indivíduo enquanto sujeito – à natureza qualitativa da sua 

perspectiva – e não à percepção daquilo que se pode beneficiar com a sua 

instrumentalização. É também logicamente manifesto que um tal critério, porque é 

categórico e não estabelece qualquer diferenciação entre os sujeitos de uma vida, não 

se coaduna com o reconhecimento de virtudes ou aptidões as quais possam contribuir 

para o mérito ou a excelência (valores de tipo (2)) de apenas alguns sujeitos de uma 

                                                 
70 Para a argumentação do autor sobre a pertinência do critério de sujeito de uma vida, cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 243-245. 
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vida em detrimento de outros: afinal, todos os indivíduos que satisfazem esse critério 

satisfazem-no categoricamente.  

Finalmente, a posse das capacidades psicofísicas requeridas pelo critério de 

sujeito de uma vida prova-se ser logicamente independente do índice quantitativo de 

quaisquer experiências intrínsecas, como a felicidade, o prazer, ou a satisfação de 

preferências (valores de tipo (3), (4) e (5)). Como se compreende, um sujeito de uma 

vida que, por algum infortúnio, não possa apreciar essas experiências intrínsecas (o 

qual não leve uma existência feliz ou prazerosa, ou não seja capaz de satisfazer as suas 

preferências), não deixa por isso de ser sujeito de uma vida – isto é, não perde as 

capacidades psicofísicas que o tornam sujeito da sua vida.  

Quanto aos pacientes morais tão-só conscientes, Regan não tem muito para 

dizer: ele não sabe sequer se os pacientes morais dessa espécie possuem significado 

moral directo, tanto assim que não rejeita a possibilidade destes merecerem o estatuto 

de «receptáculos substituíveis de valor» nos moldes em que Singer concebe esse 

estatuto. Pode acontecer que estes indivíduos – porquanto não detêm  

 
a capacidade de recordar, de agir propositadamente, ou de possuir desejos ou 

formar crenças – possam com propriedade ser vistos apenas como receptáculos 

daquilo que tem valor intrínseco [as suas experiências intrínsecas], carecendo de 

qualquer valor a título próprio.71 

 

Claramente, esta frase do The Case necessita de ser confrontada com as 

conclusões avançadas na primeira parte desta dissertação. Antes de mais, Regan está 

aí a referir-se aos mesmos animais tão-só conscientes mencionados por Singer, e de 

entre estes Singer invoca como exemplo paradigmático os peixes.72 No entanto, como já 

foi aqui indicado (vide secção 5 do segundo capítulo da primeira parte), Regan veio a 

                                                 
71 «It may be that animals, for example – which, though conscious and sentient (i. e., capable of 
experiencing pleasure and pain), lack the ability to remember, to act purposively, or to have 
desires or form beliefs – can only properly be viewed as receptacles of what has intrinsic value, 
lacking any value in their own right.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 246. 
72 Singer escreve a propósito de um peixe que luta para escapar de um anzol: «[A] being that 
cannot see itself as a distinct entity with a possible future existence cannot have a preference 
about its own future existence. This is not to deny that such a being might struggle against a 
situation in which its life is in danger, as a fish struggles to get free of the barbed hook in its 
mouth». P. Singer, «Animals and the Value of Life», p. 358. 
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reconhecer que os peixes afinal aparentam possuir uma complexidade mental superior 

àquela que a ciência tradicionalmente lhes tem outorgado (recordemos que ele chegou 

a admitir que os peixes conseguem memorizar experiências passadas). Por outro lado, 

independentemente da mudança de opinião do autor sobre quais animais são tão-só 

conscientes, aquela frase não é conciliável com aquilo que já foi aqui aduzido sobre a 

sofisticação mental que os animais tão-só conscientes poderão ter. 

Pelas razões atrás apontadas, deixei em aberto a questão de saber se os peixes, 

anfíbios, répteis e cefalópodes têm ou não a capacidade para recordar o passado e 

imaginar o futuro. Todavia, mesmo assim foi possível apurar que todos esses animais, 

tão-só em virtude de serem conscientes, para além de conseguirem experienciar prazer 

e dor, também são pelo menos capazes de formular desejos e crenças (incluindo 

crenças-preferenciais) sobre a sua situação imediata, e ainda de sentir emoções e 

expectativas (vide secção 4.3 do segundo capítulo e secções 5.1, 5.2 e 6.3 do terceiro 

capítulo da primeira parte). 

Pelo-tanto, tendo a preocupação em não ignorar a relevância ética dessas 

capacidades que lhes foram aqui atribuídas, tentarei levar a cabo no próximo capítulo 

uma investigação acerca do estatuto moral desses animais. Para não cometer o erro de 

lhes atribuir capacidades psicofísicas que eles talvez não possuem, passo a incluir todos 

esses animais na espécie fundamental de pacientes morais tão-só conscientes. Assim, 

embora ciente de que talvez não esteja a fazer juz às suas reais capacidades, doravante 

quando me referir aos seres tão-só conscientes estarei a referir-me aos répteis, anfíbios, 

peixes e cefalópodes. 

Por ora, voltemos a Regan, o qual se contenta em atribuir valor inerente apenas 

aos pacientes morais cumpridores do critério psicofísico que ele sabe ser capaz de 

satisfazer com plena coerência as condições exigidas: o critério de sujeito de uma vida. 

É certo, ele tem o rigor de enfatizar que este não é um critério necessário, mas apenas 

suficiente.73 Talvez outros seres que não sejam capazes de satisfazer esse critério 

apresentem outras características que lhes permitem possuir tal valor – mas sobre essa 

possibilidade, como se verá adiante, Regan lança um manto de incerteza com sérias 

                                                 
73 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 245. 
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repercussões na área da Ética Ambiental. Já no que concerne à Ética Animal (pelo 

menos no que respeita a algumas espécies animais), as considerações até agora 

tecidas revelam-se bastante proveitosas. 

Recapitulemos. A todos os pacientes morais que satisfazem o critério de sujeito 

de uma vida deve ser atribuído igual valor inerente. Esta asserção colhe a sua validade, 

antes de mais, do necessário carácter igualitário (absoluto e categórico) do conceito de 

valor inerente, e em seguida, da necessária extensão não-arbitrária dos limites da sua 

aplicação. Sem esse carácter e essa extensão é racionalmente implausível que algum 

conceito axiológico possa servir de base a uma teoria ética capaz de evitar situações de 

injustiça como aquelas que aqui foram referidas. Fazendo-se valer desta injunção 

teórica, o nosso autor extrai uma conclusão certamente controversa, embora 

incontornável. Devemos incluir na classe dos seres eticamente relevantes, enquanto 

seres dotados de valor inerente, todos os sujeitos de uma vida humanos e não- 

-humanos. 

O primado da imparcialidade deve exercer aqui toda a sua força. Foi defendido 

que a elaboração de uma teoria ética que pretenda repudiar as implicações não- 

-igualitárias das teorias acima enunciadas em relação ao tratamento de certos humanos 

tem que requerer duas coisas: que o valor moral atribuído corresponda ao conceito de 

valor inerente (enquanto absoluto e categórico), e que o critério para a sua atribuição 

baixe, por assim dizer, a fasquia psicofísica de modo a poder contemplar todos os 

humanos sujeitos de uma vida, agentes e pacientes morais. Consequentemente, porque 

esse mesmo critério é satisfeito por animais não-humanos, segue-se – em acatamento 

da mesma proposta axiológica, a qual, como se veio a verificar, possibilita a solução 

mais justa para a problemática da ética humana – a necessidade de se alargar a 

atribuição de valor inerente a tais animais.  

Assim, conclui Regan, não podemos negar aos sujeitos de uma vida não- 

-humanos a posse de valor inerente sem ao mesmo tempo deitar por terra o único 

edifício teórico capaz de albergar todos os sujeitos de uma vida humanos depreciados 

ou reduzidos à insignificância nos vários cenários de desigualdade moral aqui 
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retratados. Esta conclusão de Regan também assenta na sua crítica à teoria ética de 

John Rawls, a qual será apreciada já de seguida. 

 

5.2 – Um Exemplo de Especismo: O Contratualismo de Rawls  

 

Contra a ideia de que a atribuição de valor inerente permite evitar todas aquelas 

situações de injustiça atrás indicadas no caso de todos os sujeitos de uma vida 

humanos, mas que ainda assim devemos manter os sujeitos de uma vida não-humanos 

fora do nosso campo de consideração moral, Regan lança uma acusação de 

parcialidade arbitrária.74 Afinal de contas, os animais em causa possuem 

essencialmente as mesmas características psicofísicas dos sujeitos de uma vida 

humanos que não conseguem ser agentes morais, à excepção de não pertencerem à 

espécie homo sapiens – e essa distinção biológica, por si só, não é moralmente 

relevante, pois não influencia o modo como os pacientes morais são afectados.  

Previne Regan, desconsiderar outros animais simplesmente porque não são 

humanos seria incorrer no preconceito do especismo, um preconceito não menos 

arbitrário e injustificável do que, por exemplo, o racismo ou o sexismo.75 Também estes 

preconceitos discriminam os indivíduos em função de características (a raça ou o sexo) 

que não deveriam ser relevantes para a forma como os tratamos porquanto não influem 

no modo como os indivíduos são afectados pelos nossos actos. Talvez a diferença mais 

significativa entre tais preconceitos e o especismo seja o facto deste último ter 

conseguido permanecer até à actualidade quase indetectado, apesar de constituir uma 

das razões mais lestas a validar a nossa menorização da importância dos animais, e de 

operar às claras na legitimação do seu abuso institucionalizado. 

A provar a índole camuflada e insidiosa do especismo, Regan veio a descobrir 

esse preconceito numa das teorias éticas mais aptas a repudiar moralmente muitos dos 

piores preconceitos que se abatem sobre a humanidade. Na sua obra A Theory of 

Justice, o filósofo John Rawls procura promover princípios de justiça que sejam capazes 

                                                 
74 Para uma exposição detalhada dessa acusação, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 
185-194. 
75 Cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 170. 
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de distribuir benefícios sociais e garantir liberdades básicas com total imparcialidade. 

Adoptando uma abordagem contratualista, Rawls propõe que esses princípios devem 

resultar idealmente de um acordo fundamental – de um «contrato original» – 

estabelecido entre pessoas racionais e livres. A extrema criatividade da sua teoria 

encontra-se no procedimento que ele concebe para se chegar imparcialmente a esse 

acordo.76 

Rawls sugere que devemos, enquanto participantes desse contrato original, 

ignorar aquelas características particulares que nos diferenciam dos outros. Pois, se não 

soubermos quem somos, quais são os nossos talentos e aptidões, o nosso grau de 

inteligência, a nossa idade, a nossa raça e sexo, a sociedade a que pertencemos, o 

nosso estatuto social, então não poderemos favorecer os nossos interesses pessoais 

acima dos interesses dos outros quando seleccionamos os princípios de justiça que 

queremos que sejam implementados. Eis como, defende Rawls, se pode vir a 

determinar o que é a justiça de modo totalmente imparcial. 

Há que reconhecê-lo, Rawls soube idealizar um procedimento ético capaz de 

negar a legitimidade moral de muitas das piores formas de discriminação entre humanos 

(entre as quais se contam o racismo e o sexismo). No entanto, como Regan bem 

apontou, a sua teoria não consegue evitar a discriminação arbitrária dos pacientes 

morais humanos. Isto porque Rawls estabelece a posse de um «sentido de justiça», ou 

seja, a condição de se ser agente moral, como pré-requisito para a participação no 

contrato original.77 De modo que, se assim preferissem, os contratantes seriam livres de 

seleccionar, para vantagem dos seus próprios interesses enquanto agentes morais, 

princípios de justiça que depreciassem os interesses dos pacientes morais humanos.  

As graves consequências práticas desta falha revelar-se-iam idênticas às da 

deontologia kantiana que vimos atrás. No entanto, essa será uma falha não intencional 

da argumentação de Rawls. O meu enfoque aqui incide na sua intenção de afastar logo 

à partida todos os animais não-humanos da classe dos indivíduos aos quais é devida 

                                                 
76 Para a argumentação do autor, cf. J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Harvard 
University Press, 1971, pp. 130ss. 
77 Acerca do que é preciso para se participar nesse contrato original, Rawls escreve: «[The] only 
contingency which is decisive is that of having or not having the capacity for a sense of justice.» J. 
Rawls, A Theory of Justice, p. 511. 
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justiça imparcial. Muito convenientemente, o véu de ignorância com o qual Rawls quer 

envolver os participantes do contrato original é um véu opaco em tudo, excepto num 

ponto: os contratantes não ignoram que são seres humanos. Assim, ser-lhes-ia 

concedida margem de manobra para seleccionarem princípios de justiça que privilegiem 

os seus interesses enquanto seres humanos em detrimento dos interesses dos animais 

não-humanos. Ora, um tal favorecimento, clarifica Regan, surge como arbitrário no 

âmbito da própria teoria rawlsiana. 

Pois, como se compreende, conceder aos contratantes «que saibam a que 

espécie eles pertencem é permitir-lhes um conhecimento não diferente em género de 

lhes permitir saber que raça ou sexo eles terão.»78 E se se deve excluir o conhecimento 

destas particularidades por via a assegurar um acordo imparcial na selecção dos 

princípios de justiça, então, adverte Regan, o conhecimento daquela particularidade – a 

pertença a determinada espécie – também deve ser excluído.  

Poder-se-ia argumentar em defesa de Rawls que a sua teoria se debruça 

somente sobre os problemas morais da sociedade humana e que, nessa medida, é 

despropositado exigir-lhe qualquer esclarecimento sobre a importância ética dos animais 

não-humanos. Contudo, este argumento não colhe porque descura o óbvio: as nossas 

decisões sobre o tipo de justiça que queremos para a nossa sociedade incluem também 

decisões sobre o tipo de respeito que estamos dispostos a dar aos muitos animais não- 

-humanos os quais afectamos directa e indirectamente. 

Assim, sendo o objectivo da teoria rawlsiana (não na letra mas pelo menos em 

espírito) o de garantir a distribuição imparcial de benefícios e liberdades básicas a todos 

aqueles indivíduos que se encontram em situação de maior fragilidade relativamente às 

disposições sociais, seria no mínimo de esperar que Rawls tentasse explicar porque é 

que os animais cujos interesses negligenciamos de forma sistemática não merecem ser 

também eles contemplados por essa distribuição imparcial. Porém, como Regan 

                                                 
78 «To allow those in the original position to know what species they will belong to is to allow them 
knowledge no different in kind from allowing them to know what species or race they will be. If 
knowledge of these latter details must be excluded by the veil of ignorance, in order to insure a 
fair procedure in the selection of principles of justice, then knowledge of the former detail must be 
excluded as well.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 171. 
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enfatiza, Rawls apenas observa que «parece» não termos a obrigação de tratar os 

animais com estrita justiça, pelo que a explicação que ele oferece sobre essa matéria 

não chega a ser sequer uma explicação.79 

A interpretação mais razoável é a de que Rawls não se presta a justificar a sua 

exclusão moral dos animais, porque o motivo que o levou a excluí-los terá sido o 

simples facto desses indivíduos não pertencerem à «espécie certa», um motivo que em 

si mesmo, o próprio Rawls parece ter reconhecido, não pode servir como justificação. 

Pelo-tanto, tudo indica que Regan está do lado da razão quando se refere à teoria 

rawlsiana como um exemplo óbvio de uma proposta ética contaminada nos seus 

fundamentos pelo preconceito prejudicial do  

 
especismo, entendido como o consignar de um maior peso aos interesses dos seres 

humanos, só porque são interesses humanos, em comparação com os interesses 

dos animais não-humanos, só porque não são interesses humanos.80 

 

Também não vale a pena argumentar, ainda em defesa de Rawls, que são os 

limites da nossa imaginação que impossibilitam o uso do procedimento ético por ele 

idealizado na investigação do estatuto moral dos animais. Mesmo que não sejamos 

capazes de nos imaginar despojados das características que nos definem enquanto 

seres humanos – ou por outras palavras: mesmo que não consigamos imaginar «o que 

seria ser» um animal de outra espécie – ainda assim podemos determinar aquilo que é 

necessário para tratarmos os animais com justiça.  

Pois embora, como já foi aqui amplamente discutido, nunca viremos a saber 

como são (subjectivamente) as suas experiências não-humanas, todavia, se 

observarmos com atenção o seu comportamento, somos capazes de especificar 

(objectivamente) quais são as condições que lhes providenciam uma vida mais 

                                                 
79 «It does seem that we are not required to give strict justice to creatures lacking this capacity.» 
John Rawls, A Theory of Justice, p. 512. Rawls refere-se aqui à incapacidade dos animais para 
possuirem sentido de justiça. Regan cita esta frase no The Case e repito aqui a acentuação em 
itálico que ele aí fez. Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 165. 
80 «The prejudice is speciesism, understood as assigning greater weight to the interests of human 
beings, just because they are human interests, compared with the interests of nonhuman animals, 
just because they are not human interests.» T. Regan, The Animal Rights Debate, p. 170.  
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satisfatória e prazerosa, mais plena de bem-estar.81 E isso pode ser tido em conta 

quando procuramos escolher com imparcialidade os princípios de justiça que devem 

regular o nosso relacionamento com os animais. Como se verá já na próxima secção, a 

confirmação dessa possibilidade é-nos oferecida pela mão de Regan com impecável 

rigor. 

 

5.3 – A Formulação e Validação  

        dos Princípios do Respeito e do Prejuízo 

 

A partir da atribuição de valor inerente aos sujeitos de uma vida humanos e não- 

-humanos, Regan formula dois princípios morais, os quais se apresentam válidos dentro 

dos parâmetros estabelecidos pela sua metodologia. O autor vincula o princípio formal 

de justiça (já atrás mencionado: vide secção 1.2 deste capítulo) ao postulado do valor 

inerente; desse modo, ele edifica o princípio do respeito, um princípio moral já dotado da 

especificidade necessária para apurar os aspectos significativos que determinam os 

indivíduos que são, do ponto de vista moral, semelhantes ou dissemelhantes. Por esta 

via, o princípio do respeito vem estatuir uma consideração igualitária para todos os 

indivíduos possuidores de valor inerente: por uma questão de justiça, assevera Regan, 

todos os indivíduos possuidores de valor inerente devem ser equitativamente 

respeitados.82  

Explica Regan, falhamos em respeitar equitativamente tais indivíduos sempre 

que os tratamos como se eles carecessem de valor inerente, mais concretamente, 

quando os instrumentalizamos para obviar aos interesses de outros, quando os 

discriminamos por causa da sua falta de mérito ou excelência, ou quando dispomos 

desses indivíduos como se fossem meros receptáculos de estados mentais valorizáveis 

(de felicidade, de prazer ou de satisfação de preferências) a fim de maximizar o cômputo 

agregativo dos estados mentais de outros. 

                                                 
81 Esta é uma evidência que surge ao nível do senso comum, mas que todavia envolve difíceis 
questões filosóficas as quais já abordei na secção 3.3 do terceiro capítulo da primeira parte. 
82 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 248-250.  



 211 

Através do princípio do respeito, Regan deriva um outro princípio moral: o 

princípio do prejuízo, o qual declara o dever prima facie de não prejudicarmos os 

indivíduos que possuem valor inerente.83 Este segundo princípio moral revela-se mais 

específico na sua orientação prescritiva ao relacionar-se com as evidências colhidas 

sobre a capacidade dos indivíduos possuidores de valor inerente para experienciarem 

bem-estar. Dado que é por terem essa capacidade que devemos reconhecer o seu valor 

inerente, segue-se que desrespeitamos o valor inerente desses indivíduos quando 

ignoramos o nosso dever prima facie de não prejudicar o seu bem-estar. (Mais à frente, 

veremos algumas das razões pelas quais Regan defende que este é um dever prima 

facie e não um dever absoluto.) 

Garante Regan, estes dois princípios morais cumprem à risca todos os critérios 

que ele estipula para a sua validação. Em primeiro lugar, ambos os princípios são 

claramente consistentes. As suas orientações não entram em contradição, por exemplo, 

ao determinar que alguns dos indivíduos possuidores de valor inerente merecem ser 

tratados com igual respeito e que é prima facie errado prejudicá-los, mas que no entanto 

outros indivíduos aos quais atribuímos igual valor inerente não merecem esse mesmo 

respeito e podem por isso ser tratados diferentemente. De acordo com o teor prescritivo 

destes dois princípios – o que demonstra a sua consistência – aquilo que é moralmente 

certo ou errado para os indivíduos possuidores de valor inerente é incondicionalmente 

certo ou errado para todos eles, sem excepção. 

Porquanto conseguem abranger uma variedade imensa de casos, os princípios 

do respeito e do prejuízo também revelam um escopo adequado. Com efeito, ambos os 

princípios aplicam-se a todos os casos que envolvem o nosso relacionamento directo ou 

indirecto com outros sujeitos de uma vida humanos e não-humanos, proporcionando 

assim uma considerável vantagem na orientação da nossa conduta em muitas das 

situações moralmente problemáticas que nos exigem solução. Estes dois princípios 

também apresentam um grau de precisão bastante razoável. Como observámos, Regan 

definiu com rigor o conceito de valor inerente e a noção de bem-estar, de modo que 

                                                 
83 Quanto à elaboração do princípio do prejuízo, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 
186-193. 
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quem for capaz de compreender essas definições saberá exactamente o que tais 

princípios determinam que façamos. E a fórmula prescritiva de cada um deles mostra-se 

também suficientemente simples para que possamos recordá-la com facilidade e sem 

complicações na sua interpretação.   

Por fim, assegura Regan, ambos os princípios do respeito e do prejuízo revelam- 

-se conformes às nossas intuições reflexivas, aquelas que mantemos após termos 

reflectido imparcialmente, de modo calmo, racional, conceptualmente claro e informado. 

Efectivamente, chegámos à conclusão imparcial de que todos os sujeitos de uma vida 

humanos e não-humanos possuem valor inerente com base na informação de que todos 

eles partilham várias características moralmente relevantes (visto pertencerem à mesma 

espécie básica de pacientes morais) e porquanto compreendemos de forma racional e 

conceptualmente clara, sem qualquer apelo à retórica das emoções, que se no caso de 

uns é eticamente exigível a atribuição de valor inerente então, pelos mesmos motivos, 

se segue que a atribuição desse mesmo valor moral é também exigível no caso dos 

outros.  

Portanto, sublinha Regan, foi após termos feito o esforço de cumprir esses 

requerimentos metodológicos, os quais nos aproximam de um juízo ético ideal, que 

viemos a intuir como sendo absolutamente errado depreciar todo e qualquer indivíduo 

possuidor de valor inerente – humano ou não – em função de valorizações puramente 

instrumentalistas ou utilitaristas, ou diferenciadoras do seu mérito ou excelência; e foi 

também após termos feito esse esforço de reflexão crítica que viemos a intuir que é 

prima facie errado prejudicarmos o seu bem-estar. Ora, os princípios morais do respeito 

e do prejuízo unificam e apoiam estas intuições reflexivas, o que, segundo Regan, conta 

como um ponto adicional em favor da sua validade. 

 

6 – As Limitações do Critério de Sujeito de uma Vida 

6.1 – Uma Aproximação aos Utilitaristas 

 

Na condução desta «revolução copernicana» ao âmago da deontologia de Kant 

– na qual se coloca, em lugar da agência moral, a afectação dos pacientes morais no 
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centro das preocupações éticas – Regan admite a sua cumplicidade com o utilitarismo. 

Os utilitaristas foram dos primeiros a defender que todos os indivíduos – humanos ou 

não – dotados de uma certa capacidade que os torna pacientes morais (a capacidade 

de sofrerem) deveriam, por uma questão de igualdade imparcial, ser também 

reconhecidos como objecto de consideração moral directa, como possuidores de valor. 

Na sua célebre passagem, Bentham escreve a propósito dos animais não-humanos: «A 

questão não é, Podem eles raciocinar? nem, Podem eles falar? mas, Podem eles 

sofrer?»84 A meu ver, não deixa de ser surpreendente que esta questão, com aplicações 

lapidares na área da ética humana, só tenha surgido na segunda metade do século 

XVIII. 

Actualmente, os filósofos que lideram a corrente utilitarista da Ética Animal, como 

Singer, Varner e Bernard Rollin, e também muitos outros eticistas animais, como 

DeGrazia, Sapontzis e Richard Ryder, estão de acordo quanto à senciência constituir 

um critério adequado (alguns destes autores insistem: o critério necessário) para a 

inclusão dos indivíduos não-humanos na comunidade dos seres moralmente relevantes. 

Regan, da sua parte, apresenta um critério mais exigente do que a senciência para a 

posse de valor inerente, em vista a garantir a máxima coerência da sua teoria. É 

verdade, pode-se sempre objectar que essa sua sede de coerência acaba por deixar um 

travo amargo, quando o critério que propõe se revela incapaz de resolver toda uma série 

de questões éticas relativas aos seres tão-só conscientes e não-conscientes.  

De facto, porquanto lhes é requerido um elevadíssimo grau psicofísico, a vasta 

maioria dos organismos vivos não chega a ser alvo de qualquer atenção moral, pelo 

menos directamente. Em resposta a essa objecção, o próximo capítulo tentará mostrar 

que a teoria axiológica de Regan, se cumprir exactamente o mesmo itinerário 

                                                 
84 «The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? But, Can they suffer?» J. Bentham, 
«A Utilitarian View», in Tom Regan e Peter Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations, 
p. 26. Esta passagem de Bentham encontra-se na secção I do capítulo XVII da sua obra de 1789, 
The Principles of Morals and Legislation. A propósito, impõe-se uma nota histórica. Conforme 
indica Sônia T. Felipe, Bentham terá sido directamente influenciado pela obra de 1776 do filósofo 
Humphrey Primatt, intitulada A Dissertation on the Duty of Mercy and Sin of Cruelty to Brute 
Animals (in Henry Salt [ed.], Animal’s Rights: Considered in Relation to Social Progress, 
Pennsylvania, Society for Animal Rights, 1980). Cf. Sônia T. Felipe, «Dos Direitos Morais aos 
Direitos Constitucionais», in Cristina Beckert e Maria J. Varandas (coords.), Éticas e Políticas 
Ambientais, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004, p. 60. 
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metodológico que cumpre no caso dos sujeitos de uma vida, possui força suficiente para 

conseguir aplicar a tais seres um conceito similar de valor inerente. Após o apuramento 

da pertinência e do significado desse conceito similar de valor inerente, procurar-se-á 

provar que a atribuição de um tal valor viabiliza a atribuição de direitos morais a alguns 

desses seres, se forem acatadas as mesmas considerações que Regan elabora em 

defesa dos direitos morais dos sujeitos de uma vida. No entanto, mesmo que a sua 

teoria possibilite uma tal prossecução isso não chega para isentar Regan das suas 

lacunas.  

Numa ocasião isolada, ele aproxima-se dos utilitaristas ao sugerir que a posse 

de características menos cognitivas como a senciência ou a capacidade de sentir 

emoções torna plausível a atribuição de direitos morais. Regan faz essa sugestão num 

pequeno ensaio, no qual admite favorecer  

 
uma perspectiva sobre os direitos que inclui os humanos mais vulneráveis de entre 

nós [como, por exemplo, os] bebés e as crianças pequenas, os idosos que sofrem 

de doenças cerebrais degenerativas [ou os] deficientes mentais profundos de todas 

as idades. [Por conseguinte] qualquer critério plausível que inclua esses humanos 

irá derramar para fora da fronteira das espécies, por assim dizer, e incluir muitas 

centenas, possivelmente muitos milhares de espécies de animais.85 

 

Com estas afirmações, Regan está claramente a reconsiderar a importância dos 

indivíduos que pertencem àquela espécie de pacientes morais tão-só conscientes a 

propósito dos quais ele chegou a duvidar no The Case se teriam significado moral 

                                                 
85 Por ser tão insólita no contexto da sua teoria, esta posição de Regan merece ser aqui 
transcrita na íntegra. «[T]here must be some characteristic or set of characteristics (for brevity’s 
sake, I refer to these possibilities as C) that makes the attribution of rights plausible[…]. Instead of 
using[…]criteria as rationality, we might instead rely on noncognitive criteria such as sentience 
(the capacitie to be able to experience pain and pleasure) or emotion. And this does seem to be a 
more promising way of thinking about C. […]I favor a view of rights that enfranchises the most 
vulnerable humans among us. Infants and young children, the elderly who suffer from 
degenerative diseases from the brain, the seriously mentally retarded of all ages are the most 
obvious examples.[…]I also recognize, however, that any plausible criterion that would 
enfranchise these humans will spill over the species boundary, so to speak, and enfranchise 
many hundreds, possibly many thousands of species of animals.» Tom Regan, «The Rights of 
Humans and Other Animals», in Linda Kalof e Amy Fitzgerald (eds.), The Animals Reader. The 
Essential Classic and Contemporary Writings, New York, Berg Publishers, 2007, pp. 27-29. Este 
ensaio foi publicado pela primeira vez em 1997. 
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directo. Porém, essa sua reconsideração ficou-se pela intenção e nunca veio a ser 

devidamente aprofundada. Estou em crer que se o autor tivesse investido num tal 

aprofundamento ele teria tornado a sua teoria bem mais atractiva do ponto de vista do 

seu poder explanatório.  

 

6.2 – A Falta de Significado Moral Directo 

         dos Pacientes Morais Tão-Só Conscientes 

 

Não nego que o critério de sujeito de uma vida seja logicamente defensável 

enquanto critério suficiente para a atribuição de valor moral. Mas isso não impede que 

se possa interpretar como uma notável insuficiência explanatória que uma teoria 

apostada na valorização moral de indivíduos de outras espécies não seja capaz de 

apresentar uma única conclusão sequer sobre o valor moral de alguns dos «humanos 

mais vulneráveis de entre nós» acima mencionados. Portanto, será também para 

preencher esse vazio da teoria de Regan no plano da ética humana que a investigação 

do próximo capítulo se impõe. 

É certo, Regan tenta salvar as aparências no Debate, ao assumir que todos os 

humanos supra-enunciados (incluindo mesmo fetos em fim de gestação e recém- 

-nascidos) satisfazem o critério de sujeito de uma vida.86 Contudo, sem uma 

reformulação do sentido que o autor confere a esse critério psicofísico, uma tal 

assumpção revela-se demasiado arriscada. Claramente, ele não faz essa reformulação, 

pois continua a considerar no Debate que as experiências mentais dos sujeitos de uma 

vida «têm uma unidade psicológica [a qual] ajuda a definir como a história da [sua] vida 

individual, a sua biografia, se desenrola ao longo do tempo».87  

                                                 
86 Regan escreve em resposta à distinção kantiana entre coisa e pessoa: «Young children and 
humans of any age who, while they suffer from disabilities that prevent them from being persons, 
qualify as subjects-of-a-life: each have a life that is experientially better or worse for the one 
whose life it is. Lateterm fetuses and newborn children arguably occupy the same status; the 
more we learn about prenatal and neonatal humans, the more reason we have to attribute 
feelings, desires, and preferences to them, making it eminently plausible to regard them as having 
their own experiential welfare.» T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 202. 
87 «This experiential life we live (and this is also part of the mystery) is unified, not chaotic. [O]ur 
desires, beliefs, and feelings have a psychological unity; all belong to the distinct individual each 
of us is; all help define how the story of our individual life, our biography, unfolds over time; and all 
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Porém, conforme vimos com a ajuda de Damásio, o si autobiográfico que é 

gerado pela consciência alargada requer um grau de sofisticação psicofísica 

extremamente elevado, e não é claro que os fetos em fim de gestação ou os recém- 

-nascidos, ou também os deficientes mentais mais profundos ou os idosos que sofram 

das piores formas de senilidade, por exemplo, possuam esse grau de sofisticação. De 

modo que a opção mais prudente será a de manter a dúvida manifestada por Regan 

sobre este assunto no The Case, e reservar a designação de sujeito de uma vida para 

todos os humanos com mais de um ano de idade que não estejam severamente 

incapacitados nas suas competências mentais.88 

Tal não significa, bem entendido, que o The Case ignore completamente os 

humanos e os animais que não entram na categoria de sujeitos de uma vida. Nessa 

obra, Regan defende a importância moral daqueles indivíduos ainda demasiado novos 

para serem sujeitos das suas vidas em função do seu potencial para sê-lo.89 No meu 

entender, o argumento da potencialidade não é justificável, mas existe outra razão que 

penso ser válida para garantir a protecção moral desses indivíduos e que terei ocasião 

de comentar mais adiante. 

Todavia, quer em relação àqueles animais que não foram aqui referenciados 

como sujeitos de uma vida (os répteis, os anfíbios, os peixes e os cefalópodes), quer em 

relação aos humanos sobre os quais não se sabe se são sujeitos das suas vidas 

(porquanto padecem de deficiência mental muito profunda ou de doença 

neurodegenerativa grave em estado avançado), Regan limita-se no The Case, ora a 

apelar à nossa incerteza sobre se tais indivíduos são ou não sujeitos das suas vidas 

para justificar que os tratemos, por cautela moral, como se fossem sujeitos das suas 

vidas, ora a evidenciar as consequências nefastas que o abuso irregrado desses 

indivíduos traria para a fomentação de um clima moral conducente ao justo tratamento 

dos sujeitos de uma vida.90 Pelo que, em rigor, nada é aí determinado relativamente ao 

                                                                                                                                                  

help illuminate how the story of any individual’s life differs from the stories of others.» T. Regan e 
C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 201. 
88 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 78, 154, 155, 243, 244. 
89 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 358. 
90 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 319-320, 358, 365-368. 
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valor moral destes indivíduos enquanto seres tão-só conscientes. Enquanto seres tão-só 

conscientes, Regan não lhes chega a atribuir directamente quaisquer direitos morais. 

De resto, a única análise realizada por Regan acerca da possibilidade destes 

indivíduos possuirem direitos morais surge num ensaio anterior ao The Case, intitulado 

«An Examination and Defense of One Argument Concerning Animal Rights».91 Nessa 

ocasião, o autor chegou a reconhecer que todos os humanos têm valor inerente 

(mantendo em dúvida apenas se os humanos em coma irreversível possuem esse 

valor).92 Contudo, a relevância moral desse valor é aí apreciada meramente em termos 

condicionais. Se, assume Regan, todos os humanos dotados de consciência, incluindo 

os humanos não-paradigmáticos (aqueles desprovidos de racionalidade e incapazes de 

agência moral), possuem direitos morais, então os animais psicologicamente mais 

sofisticados (como os primatas), por uma questão de coerência, defende o autor, 

também possuem direitos morais, dado que uns e outros cumprem o critério mais 

razoável para a posse de direitos: o critério do valor inerente. 

No entanto, Regan não conclui com este argumento que todos os humanos 

conscientes e, por consequência, todos os animais conscientes possuem direitos 

morais; apenas que, se os primeiros possuem tais direitos, então pelo menos alguns 

animais (como os primatas) terão de os possuir igualmente.93 Assim, porque não é aí 

plenamente explicitada a relevância moral do valor inerente de todos os humanos 

conscientes, e muito menos de todos os animais conscientes, subsiste o vazio da teoria 

reganiana sobre o significado moral directo dos pacientes morais tão-só conscientes.  

Será com o intuito de investigar o seu estatuto moral que no remanescente, 

quando me referir aos seres tão-só conscientes, estarei a referir-me, a par dos répteis, 

anfíbios, peixes e cefalópodes, também a esses humanos, sobre os quais não se sabe 

se poderão vir a ser, se são, ou se deixaram definitivamente de ser, sujeitos das suas 

                                                 
91 Esse ensaio encontra-se reeditado na obra All That Dwell Therein, cf. pp. 111-147. 
92 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 134, 135. 
93 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 120-125, 140. Regan 
escreve na introdução desse ensaio: «What the argument seeks to show, to put it as simply as 
possible, is that higher animals cannot be denied basic moral rights if humans, including the 
mentally enfeebled, are said to have them, whereas these humans will lack them if these animals 
are denied them. Both aspects of the argument are conditional. It is not argued that animals have 
basic moral rights, for example, only that they do, if these humans do.» T. Regan, All That Dwell 
Therein, p. 114. 
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vidas. Julgo não haver nada de conceptualmente estranho nesta equiparação. Também 

a propósito desses humanos é possível aferir – ainda com mais certeza, visto tratarem- 

-se obviamente de humanos – que eles possuem as mesmas capacidades psicofísicas 

que foram atribuídas àqueles animais, justamente porquanto manifestam o mesmo 

género de indícios neurobiológicos e comportamentais que justificaram a atribuição 

dessas capacidades em relação àqueles animais. 

Assim, muitos desses humanos serão pelo menos capazes de experienciar 

prazer e dor, de sentirem as suas emoções, de formular crenças e desejos acerca 

daquilo que lhes acontece no presente imediato, e de desenvolverem preferências e 

expectativas. Todavia, é provável que alguns desses humanos só possuam a 

capacidade de experienciar prazer e dor, e pouco mais, por causa da extrema 

deficiência ou deterioração dos seus sistemas nervosos. Este é um aspecto que, 

oportunamente, será tido em conta na definição do tratamento moral igualitário que é 

devido a todos esses humanos e àqueles animais tão-só conscientes. 

 

6.3 – Para Além da Fronteira da Consciência 

 

E quanto aos seres não-conscientes? Se olharmos para a verdadeira extensão 

das nossas relações com o mundo natural, percebemos que a teoria ética de Regan se 

aplica a um conjunto de indivíduos muito restrito. Com efeito, existe mais de um milhão 

de espécies animais registadas, de entre as quais apenas se contam aproximadamente 

8000 espécies de aves e 4200 espécies de mamíferos. Se a isso juntarmos os outros 

seres vivos que não pertencem ao reino animal (como as plantas), e ainda a natureza 

não-viva sobre a qual as nossas acções têm impacto (os solos, as águas, o ar), então o 

conjunto dos sujeitos de uma vida revela-se proporcionalmente muito pequeno. 

Como se verá já em seguida, Regan explica que a averiguação da importância 

moral dessa ampla variedade de entidades naturais ultrapassa o objecto da Ética Animal 

e entra no domínio mais amplo da Ética Ambiental. Seria pois inapropriado exigir que 

Regan, o qual optou (quase desde o início da sua carreira filosófica) por se dedicar em 

exclusivo à defesa ética dos animais, tivesse realizado uma tal investigação. Ainda 
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assim, uma boa parte do que se segue insistirá em alguns aspectos da sua teoria que 

impulsionam o enquadramento moral de alguns desses seres que não são conscientes 

e, nesse sentido, evidenciam a limitação do critério de sujeito de uma vida.  

Antes de avançarmos, importa distinguir quais são os seres que classifico de 

não-conscientes. Face ao conhecimento científico actual, não nos é possível 

estabelecer uma fronteira exacta entre os seres conscientes e os não-conscientes. 

Talvez nunca venhamos a conhecer o suficiente para traçarmos com exactidão uma tal 

fronteira. Mas podemos já hoje fazer algumas aproximações na sua direcção.  

Foram atrás apresentadas evidências que permitem afirmar, por um lado, que 

não possuem consciência os animais cuja neurobiologia é tanto ou menos complexa do 

que a das abelhas, e, por outro lado, que os cefalópodes possuem essa faculdade. 

Assim, embora aceite que talvez outros invertebrados menos complexos do que os 

cefalópodes mas mais complexos do que as abelhas possam ser conscientes, para me 

precaver do erro de atribuir capacidades a animais que não as possuem, opto por incluir 

na classe dos seres não-conscientes todos os invertebrados à excepção dos 

cefalópodes.94 (O que abarca, deve ser notado, uma imensidão de animais: os 

invertebrados totalizam 96% das espécies animais.) 

Também incluo nessa classe os demais seres vivos – como as plantas – visto 

que os seus organismos não possuem nada que se pareça suficientemente com um 

sistema nervoso. É um facto biológico que as plantas mais sofisticadas, por exemplo, 

conseguem integrar informações para se adaptarem ao meio, e reagem com grande 

sincronia a estímulos exteriores de modo físico e químico (por exemplo, por meio de 

defesas urticantes e até mesmo venenosas). Para tal, demonstram ter aquilo que é 

apelidado por alguns botânicos de «memória», mas num sentido em que significa 

apenas a capacidade puramente automática de interpretar um sinal exterior para 

desencadear uma reacção e preservar a mesma resposta reactiva para o mesmo tipo de 

sinal. Atribuir mais do que essa capacidade às plantas, ou a qualquer outro ser vivo 

desprovido de sistema nervoso, devemos convir, seria errado, pois nenhum deles 

                                                 
94 A propósito, DeGrazia e Varner demarcam esta mesma fronteira para a atribuição de 
consciência. Cf. D. DeGrazia, Taking animals seriously, p. 111; e G. Varner, In Nature’s 
Interests?, p. 52. 
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mostra ter o que é necessário para monitorizar os seus estados orgânicos com a 

integração necessária para atingir o «nível crítico do sentimento» (a fazer valer a 

hipótese explicativa partilhada por Langer e Damásio, a qual se afigura legítima).  

Por último, incluo ainda na classe dos seres não-conscientes todas as entidades 

naturais não-vivas que integram a biosfera. O capítulo que se segue irá propor uma 

forma de apreciarmos a sua importância ética. Na terceira parte, será discutida (e 

criticada) uma forma alternativa de avaliarmos o estatuto dessas entidades inanimadas. 
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_______________________________________________________ 

Capítulo 2 – No Limiar da Justiça: 

Uma Prossecução da Teoria Ética de Regan 

_______________________________________________________ 

 

Tendo em conta muitas das linhas de orientação até aqui traçadas, este capítulo 

tentará demarcar as fronteiras de um novo campo de aplicação axiológica, o qual 

atravessa toda a Ética Animal para directamente incluir extensas regiões da Ética 

Ambiental. Por uma questão de justiça, conforme se argumentará, devem-se respeitar 

equitativamente todos os seres conscientes e (alguns dos) seres não-conscientes com 

os quais partilhamos o planeta. Após a averiguação do valor moral desses seres será 

finalmente abordada a problemática da atribuição de direitos morais. 

 

1 – Será Impossível Atribuir Valor Inerente  

      a Seres Não-Conscientes? 

 

Numa primeira fase do seu pensamento, Regan dedicou-se ao estudo da Ética 

Ambiental.1 Na tentativa de gizar a sua natureza, ele assevera que a Ética Ambiental 

deve observar duas condições necessárias: deve advogar que (1) certos seres não- 

-humanos têm pertinência moral; e que (2) alguns desses seres não-humanos são seres 

não-conscientes (como as plantas e os animais menos complexos, ou entidades 

naturais não-vivas como as montanhas, os rios, desertos, vales, pântanos, grutas, etc.). 

Se não acatarmos estas duas asserções morais como prescrições reguladoras do nosso 

relacionamento com o ambiente, então não teremos uma genuína ética do ambiente; 

ficamos, quanto muito, com uma ética do uso do ambiente, a que Regan dá o nome de 

ética de gestão. Esta ética de gestão, porque se preocupa exclusivamente com a 

salvaguarda dos interesses humanos, reduz os seres não-humanos a simples recursos 

de utilidade instrumental, e não lhes atribui significado moral directo. Na eventualidade 

                                                 
1 A argumentação do autor sobre essa temática surge principalmente no ensaio de 1981, «The 
Nature and Possibility of an Environmental Ethic», o qual se encontra reeditado na obra All That 
Dwell Therein, pp. 184-205. 
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de acatarmos somente a primeira asserção moral, ficamos com uma ética animal cujo 

domínio de investigação não é ainda co-extensivo ao da Ética Ambiental.2 

Embora Regan tenha sempre manifestado sérias reservas quanto à 

inteligibilidade da atribuição de valor inerente a seres que não são sujeitos de uma vida, 

acredito, por razões que adiante procurarei alegar, que a sua teoria contém já em si 

todos os elementos para poder respeitar ambas as condições supra-enunciadas. Muito a 

propósito, Regan ataca a ideia de que é impossível atribuir valor inerente a seres não- 

-conscientes. A análise da sua resposta aos argumentos que propõem essa ideia 

permitirá compreender porque considero que tal valor pode ser atribuído – de forma 

inteligível –, quer a seres não-humanos tão-só conscientes (o que possibilita alargar o 

espectro da Ética Animal para além do universo dos sujeitos de uma vida), quer a seres 

não-humanos não-conscientes (pelo menos, a alguns dos seres que são contemplados 

por Regan no âmbito da Ética Ambiental).  

Vejamos pois como Regan, com o intuito de provar que não é impossível atribuir 

valor inerente aos seres não-conscientes, refuta três argumentos éticos amplamente 

divulgados e aceites. O primeiro argumento é o argumento do interesse. Em suma, este 

argumento defende que (1) os únicos seres que podem ter pertinência moral são os 

seres capazes de possuir interesses; e que (2) apenas os seres conscientes podem 

possuir interesses. Apesar da sua aparente validade, Regan descobre uma ambiguidade 

na segunda afirmação (a mesma ambiguidade relativa aos interesses que o autor 

recuperou no The Case, a qual vimos atrás). Podemos falar de interesses em duas 

acepções distintas: podemos dizer que estamos interessados em algo (isto é, que 

sentimos conscientemente uma atracção por qualquer coisa: um desejo, uma 

preferência); ou podemos dizer que algo é no nosso interesse (ou seja, que uma 

qualquer coisa, da qual não temos necessariamente consciência, contribui para o nosso 

benefício). 

É claro que não podemos atribuir interesses conscientes a seres não- 

-conscientes; mas desde que esses seres possam ser beneficiados ou prejudicados por 

aquilo que lhes fazemos (o que acontece quando, por exemplo, promovemos ou 

                                                 
2 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 187-189.  
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impedimos o bom desenvolvimento de uma planta), podemos ou não agir no seu 

interesse. Assim, conclui Regan, dado que não admite esta segunda acepção do 

conceito de interesse, o argumento do interesse mostra-se incapaz de provar que os 

seres não-conscientes não podem ter pertinência moral.3 

O segundo argumento é o argumento da senciência. Este argumento alega que 

(1) os únicos seres que podem ter pertinência moral são os seres sencientes; e que (2) 

apenas os seres conscientes possuem a capacidade da senciência. Regan questiona a 

primeira afirmação: afinal, quais são os motivos que nos levam a excluir do campo da 

consideração moral os seres incapazes de sentir prazer ou dor? Poder-se-ia talvez, nota 

o autor, apelar ao argumento do interesse, e afirmar que apenas os seres sencientes 

podem possuir interesses; mas, como acabámos de ver, isso não é verdade em relação 

à segunda acepção do conceito de interesse. Poder-se-ia apontar o dedo à «total falta 

de sentido» que é pensar-se que seres não-sencientes podem ter pertinência moral: 

mas deve-se justificar essa acusação, admoesta Regan, ou caímos na pura retórica. 

Porque essa acusação não comporta consigo justificação alguma, o argumento da 

senciência não vence por falta de fundamento.4 

O terceiro e último argumento, o argumento da bondade, defende por sua vez 

que (1) os únicos seres que podem ter pertinência moral são os seres que possuem um 

bem próprio (a good of their own); e que (2) apenas os seres conscientes possuem um 

bem próprio. Em relação à segunda afirmação, Regan aceita que a consciência é 

condição necessária para a posse de um certo tipo de bem: um tipo de bem que pode 

ser denominado felicidade e definido como a satisfação integrada de interesses 

conscientes. No entanto, quais são as razões para assumir prontamente que a felicidade 

é o único tipo de bem que existe? Se contrariarmos a tendência em procurar 

equivalentes das nossas próprias experiências na determinação do que pode ou não 

constituir um bem para outros seres (para as plantas, por exemplo), nada nos prova que 

tais seres não possam também possuir em si mesmos um outro tipo de bem.5 Visto que 

                                                 
3 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 189, 190. 
4 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 190, 191. 
5 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 191, 192. O autor já havia defendido o mesmo 
argumento no ensaio de 1976 intitulado «What Sorts of Beings Can Have Rights?», também 
reeditado em All That Dwell Therein, cf. pp. 174ss. 
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a segunda afirmação do argumento da bondade não é corroborável, também este 

argumento se revela incapaz de limitar a pertinência moral aos seres conscientes. 

 

2 – Como Investigar o Valor dos Seres Não-Conscientes 

2.1 – A Abordagem Objectivista da Noção de Bem Próprio 

 

Todavia, Regan não deixa de encontrar um conceito axiológico fundamental na 

noção de bem próprio – termo que emprega comutativamente com valor inerente. 

Segundo o autor, a nossa obrigação em preservar qualquer ser (em acautelar as 

condições da sua sobrevivência ou continuidade) pode ter uma de duas motivações: ou 

assenta no valor meramente instrumental que essa preservação representa para o bem 

de outros seres; ou pode partir da pressuposição de que tal ser possui em si mesmo um 

bem ou valor o qual deve ser respeitado. Assim, com o intuito de ultrapassar a ética do 

uso (meramente instrumental) do ambiente, Regan decide adoptar a primeira afirmação 

do argumento da bondade – a lembrar: os únicos seres que podem ter pertinência moral 

são os seres que possuem um bem próprio – para circunscrever os limites de uma 

possível ética do ambiente.6 

Regan avança, entre outras, duas definições do que será esse bem próprio: o 

bem próprio de um ser equivale a uma propriedade objectiva desse ser, em 

consequência das demais propriedades objectivas que possui; assim, esse bem é 

independente de qualquer interesse ou apreciação por parte de outro ser consciente. 

Encontramo-nos face a um assumido objectivismo axiológico: o valor está no próprio 

ser; não é conferido do exterior, mas, como qualquer outra propriedade objectiva, tem 

que ser descoberto. Esta abordagem pretende reforçar a ideia de que o valor inerente é 

logicamente distinto de qualquer esforço de instrumentalização ou percepção exterior.7  

Contudo, esta é uma abordagem que também torna difícil, se não mesmo 

impossível, especificar o que faz com que determinado ser possua um valor (ou bem) 

inerente relevante na perspectiva da Ética Ambiental. Regan apercebe-se de que não 

                                                 
6 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 191, 192. 
7 Regan enfatiza: «[T]here is value in the world, if natural objects are inherently valuable.» T. 
Regan, All That Dwell Therein, p. 199. 
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basta possuir um «bem de acordo com o seu tipo» (a good of its kind), ainda que esse 

bem represente um valor não-instrumental. Ele faz uma comparação convincente: o 

facto de um carvalho possuir um bem de acordo com o seu tipo (isto é, um bem que faz 

desse carvalho um bom carvalho – ou mais propriamente, um carvalho cujas funções 

vitais estão plenamente desenvolvidas independentemente dos interesses instrumentais 

de outros), esse facto, dizia, não permite extrair mais significado moral do que o facto de 

uma célula cancerígena ou de um assassino também possuirem um bem de acordo com 

o seu tipo (um bem que faz dessa célula cancerígena uma boa célula cancerígena e 

desse assassino um bom assassino).8  

Previne Regan, descobrir uma solução para este problema não se adivinha 

tarefa fácil. Efectivamente, a sua abordagem objectivista parece comprometer qualquer 

futura investigação axiológica que se ambicione fazer em matéria de ambiente. Regan 

propõe uma possível solução, que ele próprio reconhece como insuficiente: para que o 

valor (ou bem) inerente de um ser se possa considerar moralmente pertinente, esse 

valor deve revelar-se especial e único – isto é, deve ser capaz de suscitar da nossa 

parte respeito e admiração, e assim fomentar um ideal de conduta humana conforme a 

esse respeito e admiração. No entanto, lastima o autor, não nos podemos guiar pela 

conduta das pessoas em relação a este ou àquele ser: isso dá-nos a conhecer apenas o 

modo de valorização subjectiva dessas pessoas – e, sendo o valor inerente uma 

propriedade objectiva, podemo-nos sempre enganar a respeito da sua existência, da 

mesma maneira que nos podemos enganar a propósito de outros factos objectivos.9 

No rasto destas observações, impõe-se perguntar: porque é que Regan, tendo 

chegado a este impasse, não procurou resolvê-lo adoptando a mesma estratégia não- 

-objectivista que adopta para investigar o valor moral dos sujeitos de uma vida? Talvez 

ele acredite que os mesmos requisitos metodológicos não possam ser cumpridos 

quando os seres investigados não satisfazem o critério psicofísico de sujeito de uma 

vida. Porém, eu acredito que podem – e passo a explicar porquê. 

 

                                                 
8 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 245, 246. 
9 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 200-203. 
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2.2 – Uma Mudança de Estratégia 

 

Regan faz questão de sublinhar que o argumento em suporte do critério de 

sujeito de uma vida como critério para a posse de valor inerente não tenciona derivar 

valores (valor inerente) directamente a partir de factos ou propriedades objectivas (isto 

é, directamente a partir das características psicofísicas dos sujeitos de uma vida). A seu 

ver, tal argumento merece ser apreciado em toda a sua complexidade. Ele escreve:  

 
As razões que temos em postular igual valor inerente para todos os agentes e 

pacientes morais são logicamente distintas [do critério de sujeito de uma vida]. Esse 

critério é introduzido depois de termos indicado as razões para postular que os 

agentes e pacientes morais têm igual valor inerente, não antes.10 

 

Lembremo-nos do capítulo anterior. O conceito de valor inerente que Regan aí 

constrói é um postulado teórico, o único capaz de proporcionar uma base axiológica 

igualitária para o adequado tratamento dos indivíduos aos quais se aplica (os agentes 

morais e os demais indivíduos que, por serem pacientes morais, também se revelam 

moralmente pertinentes); já o critério para a posse de valor inerente só surge depois de 

se procurar uma semelhança relevante que seja partilhada por todos esses indivíduos – 

uma semelhança que se possa articular coerentemente com o carácter categórico e 

absoluto desse postulado axiológico. 

Com este esclarecimento de que o valor inerente dos sujeitos de uma vida não é 

extraído a partir de factos ou propriedades objectivas, Regan tenciona demonstrar que 

não cometeu a chamada falácia naturalista, a falácia imputada pelo filósofo G. E. Moore 

às explicações éticas que incorrem no erro de definir os valores morais em termos de 

propriedades naturais das coisas.11 A demonstração de Regan parece ser suficiente, 

mas ele também poderia ter facilmente provado que não cometeu essa falácia se 

tivesse aludido à irredutibilidade do seu conceito de valor inerente. Pois, tal como Regan 

                                                 
10 «The reasons we have for postulating equal inherent value for all moral agents and patients are 
logically distinct from that criterion. That criterion is introduced after we have indicated the 
reasons for postulating that moral agents and patients have equal inherent value, not before.» T. 
Regan, The Case for Animal Rights, p. 247. 
11 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 247. 
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o concebe em relação aos sujeitos de uma vida, o valor inerente não é redutível às 

propriedades naturais desses indivíduos, como a raça, o sexo, a espécie, etc., nem é 

redutível a nenhuma ocorrência natural que lhes possa estar associada, como a 

experiência da felicidade ou do prazer, ou a satisfação de desejos e preferências. 

Assim formulado, o conceito de valor inerente apresenta alguns pontos de 

contacto com a filosofia de Moore. Todavia, é interessante verificar que apesar de 

Regan nunca ter perdido esse contacto com Moore, é na medida em que se afasta de 

Moore que ele veio a mudar de estratégia na sua investigação do valor inerente dos 

indivíduos. Para Moore, o valor ético fundamental de «bom» surge como um predicado 

simples e não-natural o qual não é analisável em função de, nem redutível a, nenhuma 

propriedade natural das coisas boas.12 Como é lógico, esta perspectiva levanta o 

problema do valor bom poder ser associado a qualquer coisa. A interpretação mais 

plausível é a de que a resignação de Regan em não conseguir identificar os seres que 

possuem um bem próprio se deve ao seu reconhecimento desta dificuldade encontrada 

por Moore na investigação axiológica.13 

Porém, quando define o valor inerente dos sujeitos de uma vida como um 

conceito categórico e absoluto, Regan afasta-se claramente da tese mooreana sobre a 

impossibilidade de definir o conceito simples e irredutível de bom enquanto predicado 

objectivo das coisas boas.14 Em vez de tentar captar objectivamente o valor dos seres, 

                                                 
12 De acordo com a comparação de Moore, o conceito de bom é tão inanalisável e irredutível 
quanto o conceito de amarelo é inanalisável em função de, e irredutível a, outras propriedades 
das coisas amarelas. Ambos os conceitos podem servir de base para a definição das coisas, mas 
os conceitos em si mesmos não podem ser definidos, pois não são explicáveis em termos mais 
simples. Para a argumentação do autor, cf. G. E. Moore, Principia Ethica (1903), Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993, capítulo I. Um esclarecimento: uso o termo bom (good) e não 
o termo bem para designar esse predicado simples, o qual, segundo Moore, se aplica às coisas 
boas, porque ele reserva o termo bem (the good) para designar a totalidade das coisas que são 
boas. 
13 Sapontzis faz a mesma interpretação: «As Moore’s famous critique of naturalism amply 
demonstrates, a simple, nonnatural property could (logically) be associated with anything. Regan 
does not explicity subscribe to Moore’s interpretation of goodness – although it is hard to imagine 
any other interpretation that could accommodate the claims he makes for his “logically possible I- 
-know-not-what”.» S. F. Sapontzis, Morals, Reason, and Animals, pp. 253-254. A influência de 
Moore sobre Regan era talvez inevitável, dado que Regan desde cedo se tornou um especialista 
da filosofia mooreana, tendo participado no livro Bloomsbury’s Prophet: G. E. Moore and the 
Development of His Moral Philosophy, e editado ainda G. E. Moore, The Early Essays e G. E. 
Moore: The Elements of Ethics (vide bibliografia). 
14 A propósito, Regan caracteriza Moore como um objectivista axiológico próximo do idealismo 
platónico: «Moreover, and relatedly, when, in Principia, Moore classifies goodness as a 
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como tentou em relação ao bem próprio que fundamentaria uma ética do ambiente, 

Regan passa a postular o valor inerente como um elemento teórico já integrado no 

contexto de uma explicação sobre as obrigações morais dos agentes. Deste modo, ele 

assume que nós próprios podemos definir o conteúdo conceptual que julgamos ser o 

mais adequado para os valores morais que concebemos, mediante um apuramento de 

razões que se exige o mais correcto possível. 

O itinerário metodológico seguido por Regan corrobora esta leitura. Como vimos, 

ele introduz o conceito de valor inerente em directa articulação com a importância 

fundamental de sermos imparciais quando procuramos determinar o que é moralmente 

certo. O autor parece mesmo colocar a questão de forma circular: devemos respeitar os 

outros indivíduos com imparcialidade porque eles possuem valor inerente, e 

reconhecemos a sua posse de valor inerente porque os devemos respeitar com 

imparcialidade.15 Pelo-tanto, é mediante a própria lógica imposta pelo conceito 

universalista de imparcialidade que surge a exigência de postular um conceito axiológico 

igualitário como o conceito de valor inerente, o qual devemos estabelecer como 

categórico e absoluto na sua atribuição a todos os sujeitos de uma vida. 

E há que compreender, nada disto incorre no cometimento da falácia naturalista, 

pois toda esta dinâmica seria processada dentro da esfera da nossa reflexão ética, sem 

derivar de conceitos não-éticos relativos às propriedades objectivas dos indivíduos. 

Conhecer essas propriedades serviria apenas para identificarmos ulteriormente quem 

seriam os destinatários da nossa imparcialidade e da nossa atribuição de valor inerente. 

Ou, como explica Regan, primeiro reflectimos sobre as razões que nos levam a postular 

um conceito axiológico adequado para abranger equitativamente todos aqueles 

                                                                                                                                                  

nonnatural property, it is difficult to ignore the shadows idealism still casts on his thought. “It is not 
goodness”, he declares, “but only the things or qualities which are good, which can exist in time – 
can have duration, and begin and cease do exist.” Does this mean that there is no such thing as 
goodness? Moore seems clearly to think that there is, just as he seems clearly to think that there 
are numbers. However, to believe in the reality of things which, by their very nature, do not exist in 
time, is to embrace some of the spirit, if not every letter, of Idealism.», T. Regan (ed.), Moore: The 
Early Essays, Philadelphia, Temple University Press, 1986, p. 12. 
15 Devo a descoberta desta relação circular entre o valor inerente e a imparcialidade na teoria 
reganiana ao perspicaz auxílio da minha orientadora de tese. 
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indivíduos que podemos afectar com as nossas acções, e só depois introduzimos um 

critério psicofísico para a sua atribuição. 

Agora, se a minha sugestão está correcta, penso ser possível cumprir este 

mesmo itinerário metodológico na determinação do valor moral que devemos atribuir 

aos seres tão-só conscientes e não-conscientes. Há que apurar um conjunto de razões 

inelutáveis para atribuir a tais seres um valor moral similar ao valor inerente postulado 

por Regan, cuja posse exige a satisfação de um critério que consiga expressar alguma 

semelhança relevante entre esses seres.  

Note-se que eu sugiro que tal valor moral deve ser similar – mas não idêntico – 

ao valor inerente postulado por Regan. Como se verá, Regan concebe um princípio 

moral, o princípio da prevenção do pior (worse-off principle), o qual, tentarei mostrar, 

vem colocar em causa a pertinência teórica do carácter não-gradual do seu conceito de 

valor inerente – tanto assim que a opção mais inteligível passa por reconhecer que os 

indivíduos possuidores de valor inerente podem ser comparativamente mais ou menos 

valiosos. Embora gradual, o conceito de valor inerente deve contudo manter o seu 

carácter absoluto – se não, situações de discriminação parcial e arbitrária como as 

mencionadas no capítulo anterior (nas secções 2.2 e 3.1) não seriam eticamente 

reprováveis. As próximas três secções intentam clarificar a razão pela qual sou levado a 

considerar que é nosso dever atribuir significado moral directo aos seres tão-só 

conscientes e não conscientes, significado esse que deve equivaler ao conceito de valor 

inerente enquanto valor absoluto. Depois disso, passamos ao ajuste do carácter não- 

-gradual desse conceito. 

 

3 – Por Uma Questão de Justiça 

3.1 – Pacientes Morais Tão-Só Conscientes e Não-Conscientes: 

         O Valor Central da Vida          

 

De forma a compreender o carácter do valor moral que devemos atribuir aos 

seres tão-só conscientes e não-conscientes, começo por recrutar a mesma razão 

inelutável que Regan apresenta para alargar a atribuição de valor inerente a todos os 
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sujeitos de uma vida que não são agentes morais – a lembrar, o facto desses indivíduos 

serem susceptíveis, na condição de pacientes morais, ao efeito benéfico ou prejudicial 

das nossas acções. Proponho portanto que a capacidade de afectação enquanto 

paciente moral faz com que qualquer ser detenha em si mesmo um valor inerente 

absoluto – inclusive se esse ser for tão-só consciente ou não-consciente. 

É bem de ver, os seres tão-só conscientes pertencem a uma espécie 

fundamental de pacientes morais devido ao modo peculiar como podem ser 

beneficiados ou prejudicados. Ao justapormos tudo quanto aqui foi possível saber 

acerca da sua sofisticação psicofísica com aquilo que Regan defende acerca do bem- 

-estar dos sujeitos de uma vida, chegamos às seguintes conclusões. 

Embora sejam incapazes de recordar experiências passadas ou imaginar 

experiências futuras, os seres tão-só conscientes podem todavia experienciar prazer e 

dor; podem ter interesses (episódicos) porquanto conseguem formular desejos e 

crenças; na medida em que conseguem agir no encalço das suas preferências possuem 

também autonomia preferencial; e ainda conseguem sentir emoções e expectativas na 

sua relação com o meio. Assim, podemos agir no seu interesse quando permitimos que 

eles façam uso da sua autonomia para obterem aquilo que lhes dá prazer e satisfação a 

nível biológico e emocional; e agimos contra aquilo que é no seu interesse quando lhes 

infligimos dor, ou quando os privamos de oportunidades de conseguirem levar uma vida 

prazerosa e satisfatória.  

Quanto aos seres não-conscientes, Regan também concede que podemos agir a 

favor ou contra aquilo que é no seu interesse porquanto estes podem ser beneficiados 

ou prejudicados pelas nossas acções. Afigura-se-me assim que também estes seres se 

incluem numa espécie fundamental de pacientes morais. Sobre esta questão, Regan 

não descarta a possibilidade de podermos agir no interesse de entidades naturais não- 

-vivas (como montanhas ou rios) e de lhes podermos vir a atribuir valor inerente.16 Da 

minha parte, creio porém que apenas os seres vivos podem ter interesses na medida 

em que podem ser beneficiados ou prejudicados (enquanto pacientes morais), e que, 

por conseguinte, apenas esses seres possuem valor inerente. 

                                                 
16 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, p. 200.  
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Ao contrário das entidades não-vivas, as quais não oferecem qualquer 

resistência activa às imposições do mundo físico, os organismos vivos manifestam um 

propósito essencial de conservação e sobrevivência, um desígnio que podemos 

respeitar ou destruir. Por esse facto, somente os organismos vivos conseguem ser 

pacientes morais. Somente estes conseguem, consoante a sua complexidade 

filogenética, distinguir – ao nível das mais simples reacções biomecânicas ou 

bioquímicas, de percepções neurais não-conscientes ou através de sentimentos 

conscientes – o que constitui uma ameaça à sua integridade estrutural ou bem-estar 

(um prejuízo), e o que constitui uma oportunidade de satisfação, homeostática, 

metabólica ou consciente (um benefício). 

Sobre esta inegável evidência do ponto de vista da química orgânica e da 

microbiologia contemporâneas, o filósofo Paul Taylor escreve:  

 
Todos os organismos, conscientes ou não, são centros teleológicos de vida no 

sentido em que cada um constitui um sistema unificado e coerentemente ordenado 

de actividades orientadas as quais têm a constante tendência para proteger e 

manter a existência do organismo.17 

 

Já as entidades não-vivas, como uma montanha ou um rio, não possuem 

qualquer tendência para a auto-preservação, e são totalmente desprovidas do 

equipamento indispensável para avaliar e reagir a acontecimentos exteriores. Parece- 

-me pois absurdo assumir que tais entidades conseguem experienciar quaisquer efeitos 

que possam advir das nossas acções como sendo benéficos ou prejudiciais. 

Pelo-tanto, considero que a asserção adoptada por Regan para circunscrever os 

limites máximos da aplicação do valor inerente no seio da Ética Ambiental, a saber: os 

únicos seres que podem ter pertinência moral são os seres que possuem um bem 

próprio, deve, por sua vez, estar circunscrita aos limites impostos pela asserção: os 

únicos seres que podem ter pertinência moral são os seres capazes de possuir 

                                                 
17 «All organisms, whether conscious or not, are teleological centers of life in the sense that each 
is a unified, coherently ordered system of goal-oriented activities that has a constant tendency to 
protect and maintain the organism’s existence.» P. Taylor, Respect for Nature. A Theory of 
Environmental Ethics, New Jersey, Princeton University Press, 1989, p. 122. 
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interesses (pelo menos numa das duas acepções possíveis do conceito de interesse); 

mais propriamente, os seres vivos, conscientes ou não, os quais podemos beneficiar ou 

prejudicar com as nossas acções morais.  

Este reparo adequa-se à minha interpretação do que constitui um «bem próprio». 

Tome-se o exemplo dos rios: como se disse, nenhum rio detém uma estrutura capaz de 

avaliar o que representa para si um benefício ou prejuízo: acredito portanto que rio 

algum, enquanto tal, pode possuir um bem próprio, justamente porque não possui 

nenhum bem para si mesmo. No meu entender, tudo o que constitui realmente um 

«bem» só o é desde que seja, de algum modo, avaliado como tal; o «bem» não existe 

isolado no mundo como uma propriedade objectiva plenamente autónoma à maneira 

platónica; procede antes da satisfação subjectiva de interesses específicos (conscientes 

ou não-conscientes) por parte de um qualquer ser, satisfação essa que resulta de 

actividades que podem requerer uma elevada sofisticação cognitiva ou resumir-se aos 

mais simples processos fisiológicos. 

Estabeleço assim uma radical distinção entre os conceitos de «bem próprio» e 

de «valor inerente»: o primeiro refere-se ao modo de experienciar próprio dos 

organismos vivos – mais concretamente, à satisfação dos seus interesses, a merecida 

recompensa pela sua contínua perseverança na adaptação ao meio; o segundo constitui 

um elemento teórico que nós, humanos, enquanto agentes morais, criamos em face do 

respeito que devemos promover por tais organismos. 

Deste modo, porque considero que apenas os que habitam o mundo dos vivos 

têm interesses, e, por consequência, possuem valor inerente, a minha proposta 

inscreve-se numa corrente particular da Ética Ambiental: o biocentrismo.18 Pelo que não 

                                                 
18 Um dos pioneiros da tese de que a vida é fonte de consideração moral foi Albert Schweitzer, 
defensor da «ética da reverência pela vida». Para o essencial da sua posição, ver «The Ethic of 
Reverence for Life» (1923), in Tom Regan e Peter Singer (eds.), Animal Rights and Human 
Obligations, pp. 32-37. Actualmente, dois nomes de peso do biocentrismo são Taylor (a quem 
pertence aquela última citação sobre os organismos vivos serem «centros teleológicos») e 
Varner. Independentemente das óbvias diferenças teóricas que os separam (Taylor defende uma 
visão estritamente igualitária do valor moral de todos os seres vivos, ao passo que Varner 
defende uma visão hierarquizada), ambos os autores assumem um «individualismo biocêntrico». 
Segundo essa concepção axiológica, com a qual me identifico, o locus do valor moral encontra-
se em todos os organismos vivos enquanto indivíduos, não enquanto membros integrantes de 
um colectivo ecossistémico. Cf. P. Taylor, Respect for Nature, capítulos 2 e 3; e G. Varner, In 
Nature’s Interests?, capítulos 3 e 4. Para uma caracterização cuidada do biocentrismo, ver 
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contemporizo a possibilidade de abarcar directamente toda a área de investigação 

axiológica que Regan considera ser possível explorar. Embora ele não tenha chegado a 

nenhuma conclusão que lhe permitisse extrair outro critério além do critério de sujeito de 

uma vida, a sua concepção do que seria uma possível ética do ambiente é mais lata e 

ecocêntrica em comparação com aquela que é aqui proposta, porquanto ele admite o 

possível significado moral directo de entidades não-vivas que prestam serviço na 

dinâmica das relações ecológicas. 

Quanto a mim, não creio que seja justificável atribuir directamente significado 

moral a tais entidades. Todavia, ofereço uma base teórica a qual possibilita respeitar 

indirectamente o meio não-vivo que envolve e sustenta todos os seres vivos, e isso não 

é coisa pouca: retomando o mesmo exemplo, um qualquer rio representa sempre um 

bem relativo ou instrumental para a miríade de organismos que dele dependem (na 

medida em que permite a satisfação dos seus interesses), e esse é um motivo mais do 

que suficiente para que a sua preservação conste da nossa lista de prioridades morais. 

Além disso, devo ainda acrescentar, esta perspectiva biocêntrica não nega a 

importância de outros tipos de valor que possamos atribuir a entidades naturais 

inanimadas (ou a qualquer ser vivo) – por exemplo, valores culturais, científicos, 

estéticos ou sacramentais. Afinal, estas são formas de valorização que podemos e 

devemos acalentar porquanto também cumprem uma importantíssima missão no 

fortalecimento da nossa atitude de respeito pela Natureza.19 

 

3.2 – Uma Resposta a Uma Possível Crítica Contra o Biocentrismo 

 

Complemento a minha defesa do biocentrismo com uma resposta à crítica de 

Sapontzis contra a tese reganiana segundo a qual é possível atribuir interesses a seres 

                                                                                                                                                  

Humberto D. Rosa, «A Vida no Centro da Ética. O Biocentrismo em Perspectiva», in Cristina 
Beckert e Maria J. Varandas (coords.), Éticas e Políticas Ambientais, pp. 107-130. 
19 Porém, como Regan bem reconheceu, estas formas de valorização não bastam para definir 
qual o tipo de respeito que devemos nutrir pela Natureza, em consequência de duas dificuldades. 
Primeiro, como decidir quais são os valores que, no seio da nossa cultura, devem ser atribuídos 
aos seres naturais? Segundo, como contornar o relativismo que encontramos entre as diferentes 
culturas na sua relação com os seres naturais? Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, p. 198. 
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vivos não-conscientes.20 É possível, Sapontzis concorda, que haja algo no interesse de 

um indivíduo (por exemplo, parar de fumar) sem que todavia esse indivíduo tenha nisso 

interesse (sem que ele queira parar de fumar). Todavia, na opinião de Sapontzis, Regan 

engana-se ao presumir que daí se segue que certas condições existenciais poderão ser 

no interesse de organismos não-conscientes. Pois, de acordo com Sapontzis, algo só é 

no interesse de um indivíduo, mesmo que esse indivíduo não tenha nisso interesse, se 

tal vier a possibilitar a sua satisfação de desejos e propiciar uma existência prazerosa e 

feliz (o que decorreria certamente, retomando o mesmo exemplo, de uma vida mais 

saudável livre do vício do tabaco). Sapontzis quer assim levar-nos a aceitar que algo só 

pode surgir no interesse de um indivíduo se esse indivíduo for dotado de consciência. 

Este ponto de vista pode ser ilustrado com recurso à seguinte situação 

imaginária.21 Suponhamos que temos uma infecção crónica mas estável que inflama as 

paredes do nosso estômago e dificulta a digestão, tornando-a mais lenta. Imaginemos 

também que essa infecção é tão mínima que nunca tivemos nem nunca chegaremos a 

ter consciência dela – nunca essa infecção causou nem causará um único episódio de 

indisposição ligeira ou azia. Caso tivéssemos uma tal infecção no nosso estômago, é 

lícito afirmar que seria no nosso interesse curá-la?  

Não surge-nos imediatamente como a resposta certa. Por consequência, se não 

faz sentido referirmo-nos a essa cura como se se tratasse de algo que seria no nosso 

interesse porque não nos traria quaisquer benefícios conscientes (apesar de trazer 

vantagens para a nossa estrutura e funcionamento biológicos), segue-se que também 

não faz sentido presumir que algumas coisas podem ser no interesse dos seres vivos 

não-conscientes porque, obviamente, eles não podem ser beneficiados a nível 

consciente (apesar de poderem ser afectados na sua estrutura e funcionamento 

biológicos). Não discordo que a resposta certa àquela pergunta é não. Porém, isso não 

invalida a atribuição de interesses aos seres vivos não-conscientes. 

                                                 
20 Para a argumentação do autor, cf. S. F. Sapontzis, Morals, Reason, and Animals, pp. 257-259. 
21 Para defender a sua posição, Sapontzis convida-nos a imaginar uma situação parecida com 
esta, mas a propósito da remoção de um sinal nas costas. Cf. S. F. Sapontzis, Morals, Reason, 
and Animals, pp. 257-258. 
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A situação imaginária que acabámos de ver apenas mostra que nós, humanos, à 

semelhança de todos os outros seres conscientes, possuimos uma constituição 

anatómico-fisiológica tão sofisticada que tudo aquilo que é para nós benéfico ou 

prejudicial é avaliado a nível consciente – ou dito ao contrário: tudo aquilo que nos 

acontece mas nunca foi nem nunca será por nós sentido conscientemente não constitui 

uma afectação orgânica digna de ser conscientemente registada como benéfica ou 

prejudicial, pois não chega a interferir, nem positiva, nem negativamente, no esforço de 

auto-preservação e de desenvolvimento integral do nosso organismo.22 Ora, nada disto 

prova que não possam haver interferências positivas ou negativas no esforço de auto- 

-preservação e de desenvolvimento integral dos seres vivos não-conscientes – e o que é 

mais importante: também não prova que no caso desses seres um tal esforço não tem 

qualquer relevância ética. 

Pois da simples constatação de que não é no nosso interesse aquilo que não 

beneficia o nosso esforço de auto-preservação e de desenvolvimento integral, 

logicamente não se infere que não pode ser no interesse dos seres vivos não- 

-conscientes aquilo que beneficia esse mesmo esforço vital em conformidade com a 

natureza do plano estrutural e dinâmico dos seus organismos. Portanto, a crítica de 

Sapontzis falha o alvo, dado que não consegue demonstrar a falsidade da premissa 

biocêntrica segundo a qual todos os seres vivos são moralmente valorizáveis porquanto 

todos eles lutam igualmente por uma vida melhor no limite das suas capacidades 

filogenéticas. 

Sem dúvida, esta premissa biocêntrica choca contra a forma tendencialmente 

concêntrica da nossa reflexão moral. Mas é justamente na tentativa de combater essa 

                                                 
22 Bem entendido, não estou a afirmar que os seres conscientes têm consciência daquilo que 
constitui para eles um benefício ou prejuízo no sentido de terem necessariamente conhecimento 
disso que lhes é benéfico ou prejudicial. Por exemplo, vimos que as crianças, nesse sentido, 
podem não ter consciência que estão a ser prejudicadas quando lhes é impedido o acesso ao 
ensino escolar. Estou antes a afirmar que todo e qualquer benefício ou prejuízo é naturalmente 
avaliado a nível consciente pelos seres conscientes: que essas crianças, aproveitando o mesmo 
exemplo, só são prejudicadas ao lhes ser negada uma educação escolar se a sua vida for por 
isso mais frustrante no que concerne à satisfação dos seus desejos, se levarem uma existência 
menos prazerosa e feliz do que aquela que levariam caso tivessem tido essa educação. 
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tendência que faz sentido aplicar a linguagem dos interesses a todos os seres vivos, 

incluindo os não-conscientes, na acepção em que Regan vislumbrou ser possível. 

 

3.3 – O Carácter Absoluto do Valor Inerente Como Garante da Justiça   

 

Entretanto, é altura de justificar porque é que as razões para atribuir valor 

inerente aos seres vivos que sejam pacientes morais tão-só conscientes e não- 

-conscientes se assemelham, em rigor, às mesmas razões que Regan apresenta para 

alargar a atribuição de valor inerente aos pacientes morais sujeitos de uma vida. Para 

começar, no entender de Regan, quer os agentes morais, quer os pacientes morais 

sujeitos de uma vida são merecedores de estatuto moral igualitário porque todos 

partilham a mesma capacidade de poderem ser directamente beneficiados ou 

prejudicados pelas nossas acções morais.  

Como vimos, ele defende que qualquer tentativa de atribuir esse estatuto aos 

sujeitos de uma vida humanos, e, em simultâneo, de negá-lo aos sujeitos de uma vida 

não-humanos, se revela parcial e arbitrária, pois concede importância dissemelhante a 

seres que são, em muito, semelhantes no modo como podem ser afectados por aquilo 

que lhes fazemos. Por conseguinte, acredito que devemos também outorgar valor 

inerente a todos os seres que se manifestam capazes de serem afectados, se não 

queremos incorrer na mesma forma de parcialidade arbitrária evitada por Regan.  

Para demonstrar isso, coloco à prova o alcance dos princípios morais do respeito 

e do prejuízo. O princípio do respeito, como já foi referido, declara que, por uma questão 

de justiça, devemos respeitar equitativamente todos os indivíduos possuidores de valor 

inerente. Não encontro nenhum pretexto válido para que a alçada deste princípio moral 

não se possa estender também aos seres tão-só conscientes e seres vivos não- 

-conscientes.  

Com efeito, para Regan, o princípio do respeito, em abono da máxima coerência 

teórica, deve ser imparcial e não-arbitrário. Idealmente, deve portanto exigir que sejam 

respeitados de maneira semelhante todos os seres que se provem semelhantes nos 

aspectos moralmente significativos. Referiu-se que a razão pela qual Regan atribui igual 
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valor a todos os sujeitos de uma vida se prende com o facto destes partilharem 

basicamente a mesma capacidade de serem afectados enquanto pacientes morais. Isso 

faz com que estes mereçam, por uma questão de justiça, igual respeito. Ora, também os 

seres tão-só conscientes e os seres vivos não-conscientes detêm essa capacidade de 

serem afectados. Assim, se se exige reconhecer como justo que os sujeitos de uma vida 

devem receber o respeito que merecem por serem pacientes morais, também se impõe 

reconhecer como justo que os seres tão-só conscientes e não-conscientes devem 

receber o respeito que merecem porque são pacientes morais. Afinal, no que concerne, 

não ao grau, mas à posse da capacidade de serem afectados pelas nossas acções, 

todos os seres que podem ter interesses são seres semelhantes. 

Assim, ao derivarmos o princípio do prejuízo a partir deste alargamento da 

aplicabilidade do princípio do respeito, compreendemos que o dever prima facie de não 

prejudicarmos os indivíduos que possuem valor inerente também terá de abranger todos 

os seres tão-só conscientes e seres vivos não-conscientes. Pois, se de acordo com 

Regan, também o princípio do prejuízo deve ser imparcial e não-arbitrário, e se o acto 

de infligir prejuízo é prima facie errado no caso dos sujeitos de uma vida, então, por uma 

questão de justiça, esse acto deve ser prima facie errado, não importa a quem o 

prejuízo é infligido. Consequentemente, presumir que esse acto é errado apenas 

quando afecta alguns dos seres que podem ser prejudicados – sejam os humanos, os 

sujeitos de uma vida ou mesmo os seres dotados de consciência – denota uma atitude 

de parcialidade discriminatória.  

Posto isto, porque os seres que podem ser prejudicados incluem, repito, todos os 

seres vivos conscientes ou não, devemos atribuir-lhes um tipo de valor moral o qual não 

pode permitir quaisquer situações que lhes sejam injustamente prejudiciais. É pois 

necessário que esse valor corresponda ao conceito de valor inerente enquanto valor 

absoluto. 

No caso dos seres tão-só conscientes, o seu valor moral deve ser absoluto, quer 

em relação ao valor instrumental que deles podemos auferir, ou não haveria limites à 

sua exploração para fins humanos, por mais lesiva e gratuita que essa exploração 

pudesse ser; quer em relação à falta de mérito ou excelência desses seres, ou seríamos 
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livres de desprezá-los como bem entendêssemos com base na menor sofisticação das 

suas capacidades cognitivas, ao jeito elitista de Aristóteles; quer ainda no que concerne 

ao outro tipo de valor o qual sabemos que tais seres são capazes de possuir: as suas 

experiências intrínsecas de prazer, as quais podem decorrer da satisfação dos seus 

desejos e preferências ou do sentimento de expectativas agradáveis.  

Sobre esta última consideração, proponho pois que, em vez de nos 

preocuparmos com a quantidade e a intensidade agregativas das suas experiências de 

prazer (um expediente teórico cuja força explicativa já mostrou indícios de ser 

insuficiente), devemos antes atribuir valor absoluto aos próprios seres tão-só 

conscientes que têm essas experiências. Ao lhes atribuirmos tal valor, descobrimos 

assim um bom motivo para não lhes conferir o estatuto minorativo de meros 

«receptáculos substituíveis de valor», um corolário do utilitarismo preferencial de Singer 

que Regan não põe de parte. 

É verdade que, devido às suas restrições cognitivas, os seres tão-só conscientes 

se mostram incapazes de conscientemente antecipar as suas futuras experiências de 

prazer; mas isso não significa que não sejam efectivamente privados de sentir essas 

experiências quando os matamos. Sobre isto, reitero a minha concordância com Regan 

que tudo quanto é negado no futuro aos sujeitos de uma vida, enquanto detentores de 

uma existência psicofísica unificada no tempo, é negado aos mesmos indivíduos que 

eles são no presente em termos da sua identidade psicológica (em termos do seu si 

autobiográfico, respeitando Damásio). Mas isso não implica que outros indivíduos que 

só têm consciência do seu presente não sejam eles mesmos privados das suas 

experiências futuras quando morrem.  

Ao olharmos para esta questão pelo prisma da neurobiologia damasiana, 

compreendemos que quando um ser tão-só consciente morre, não é um si 

autobiográfico, mas um organismo capaz de produzir um pulsar contínuo do seu eu-si 

nuclear que cessa de existir. De forma que o fim prematuro da sua existência equivale à 

privação de todas as experiências futuras de prazer que esse indivíduo – ele próprio – 

viria a ter na sua consciência nuclear, independentemente dele ter ou não qualquer 

consciência alargada da sua permanência no tempo. 
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Assim, essa privação representa um mal que é directamente infligido aos 

próprios seres tão-só conscientes, e a única forma de podermos condenar eticamente 

esse mal passa por reconhecer o seu valor moral como absoluto face ao agregado total 

das experiências de prazer de outros seres, isto é, como um valor que lhes é inerente na 

acepção proposta. Apenas dessa forma se consegue evitar que estes seres venham a 

ser injustiçados em situações de substituição utilitarista como aquelas que a teoria 

singeriana tenta a todo o custo evitar no caso dos seres auto-conscientes: um cuidado a 

ter se não queremos incorrer em desigualdades morais – afinal, em ambos os casos, a 

morte constitui a derradeira privação para os próprios seres que são mortos, uma 

privação que não pode ser nunca reparada pelas experiências de outros seres idênticos 

que os venham substituir. 

No caso dos seres não-conscientes, também o seu valor inerente deve ser 

absoluto em relação ao seu valor instrumental; de modo contrário, ficaríamos pela mera 

ética do seu uso e não lhes poderíamos atribuir significado moral directo – isto é, não 

seria respeitada a condição inaugural para que estes seres pudessem possuir em si 

mesmos valor moral algum. Nestas circunstâncias, teríamos carta branca para explorá- 

-los abusiva e incondicionalmente, ou para destruí-los até, sempre que isso nos 

agradasse ou fosse proveitoso. Uma arbitrariedade assaz injusta no tratamento de 

indivíduos que nos são, em certo grau, semelhantes. 

 

4 – Gradações na Atribuição de Valor Moral 

4.1 – O Ajuste do Carácter Não-Gradual do Valor Inerente 

 

Acredito ter encontrado na teoria axiológica reganiana uma imprecisão que 

conduz a um forçoso ajuste do carácter não-gradual do conceito de valor inerente. 

Regan adverte que a posse de igual valor inerente, ao invés do que se poderá 

inicialmente pensar, nem sempre garante igual tratamento. Já vimos que a sua teoria 

atribui valor inerente a todos os sujeitos de uma vida. Não obstante, ele faz aplicar o 

princípio moral da prevenção do pior em defesa da ideia (para nós intuitiva) segundo a 
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qual um sujeito de uma vida humano merece por vezes tratamento prioritário em relação 

a um sujeito de uma vida não-humano.  

Regan afirma que, em qualquer situação limite em que um tenha de morrer na 

vez do outro, havendo escolha, dever-se-á optar moralmente por sacrificar o sujeito de 

uma vida não-humano, visto que o prejuízo da sua morte (variável, explica, em função 

das oportunidades de satisfação frustradas) é sempre menor do que o prejuízo da morte 

do sujeito de uma vida humano – nesta medida, se fosse o sujeito de uma vida humano 

o sacrificado, este acabaria pior do que o sujeito de uma vida não-humano.23 A par de 

outras considerações especiais introduzidas por Regan, é em virtude da aplicação 

excepcional do princípio da prevenção do pior, segundo o qual devemos deixar morrer 

um indivíduo para prevenir a morte de outro indivíduo, que o princípio moral do prejuízo, 

tal como o autor o formula, não é absoluto na sua vinculação normativa, mas apresenta- 

-se somente como um princípio prima facie.24 

Regan empenha-se em demonstrar que o princípio da prevenção do pior não 

contradiz o respeito pelo carácter não-gradual do valor inerente. Ele insiste que esse 

princípio recorre ao apuramento equitativo do que cada sujeito de uma vida 

(independentemente da sua espécie) perde quando é morto, de maneira a que nunca o 

prejuízo menor de um possa contar mais do que o prejuízo maior de outro.25 Assegura 

Regan, tais indivíduos são credores desse respeito equitativo justamente porque 

possuem igual valor inerente. 

Apesar do esclarecimento, a posição de Regan sobre este assunto tornou-se 

alvo de crítica. A filósofa Lori Gruen acusa mesmo a sua teoria de «nos forçar à 

contradição quando mantém que todos são iguais, mas que em certos casos alguns 

                                                 
23 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 301-315. 
Exemplos dessas situações limite podem ir de prédios em chamas à escassez de equipamentos 
de suporte de vida em hospitais. O ponto em comum é a exigência de decidir quem deve ser 
sacrificado para que outro ou outros possam ser salvos. A situação imaginária escolhida por 
Regan para ilustrar essa exigência é a de um bote salva-vidas que não consegue suportar todos 
os seus ocupantes, quatro humanos adultos e normais, e um cão. Quem deve ser lançado borda 
fora? 
24 Entre essas considerações especiais, encontra-se a ideia de que é moralmente permissível 
deixarmos que alguém socialmente distante acabe por ser ligeiramente mais prejudicado para 
prevenirmos que alguém socialmente mais próximo venha a ser menos prejudicado. Já houve 
oportunidade de ver essa posição de Regan na discussão prévia sobre a parcialidade moderada 
(vide secção 1.2 do capítulo anterior). 
25 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 325. 
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seres são mais iguais do que outros.»26 Todavia, não creio que Regan tenha caído no 

erro da contradição: a sua falha consiste tão-somente em não precisar a diferença 

(porque a reconhece) entre a importância moral dos sujeitos de uma vida humanos e a 

dos sujeitos de uma vida não-humanos. 

Penso que se resolveria a confusão se postulássemos um valor inerente que 

fosse gradual, mas que não deixasse, por isso, de ser equitativo. Para que a sua 

gradação seja totalmente equitativa, justa e imparcial, encontro vantagem em ampliar as 

ressonâncias axiológicas do princípio da prevenção do pior, cujo protagonismo 

considero fulcral no contexto de ambas as Éticas Animal e Ambiental. Sugiro pois que 

não é só o tratamento moral dos sujeitos de uma vida que deve variar em função dos 

seus diferentes níveis de afectação enquanto pacientes morais (em função das 

oportunidades de satisfação de que dispõem, as quais podemos promover ou frustrar): o 

seu valor inerente deve também variar em função dos seus respectivos níveis de 

afectação. Se não variar, persistirá a estranha sensação de que algo está mal quando, 

em determinadas circunstâncias, tratamos de maneira diferente indivíduos detentores de 

igual estatuto moral.  

Bem entendido, na interpretação que é aqui avançada, este ajuste do carácter 

não-gradual do conceito de valor inerente em nada compromete o seu carácter absoluto. 

Pois embora possa variar de indivíduo para indivíduo, o valor inerente que os indivíduos 

merecem que lhes seja reconhecido não pode deixar de constituir um valor absoluto no 

sentido de ser incomensurável, irredutível e independente em relação a outros tipos de 

valor que lhes sejam atribuíveis (nomeadamente, valores instrumentais, elitistas ou 

utilitaristas). Caso contrário, torno a repetir, seria permitida a sua sujeição àquelas 

situações de injustiça atrás mencionadas, algo que nos deve surgir como moralmente 

inaceitável se nos esforçarmos por ser imparciais. 

O mesmo se aplica aos seres tão-só conscientes e não-conscientes. Afinal, 

seríamos incapazes de enfrentar situações dilemáticas com o mínimo de inteligibilidade 

                                                 
26 «Regan´s[…]view does have problems. It is a view that must either leave one paralysed when 
making tough decisions or force one to contradict oneself by maintaining that all are equal but in 
certain cases some beings are more equal than others.» L. Gruen, «Animals», in Peter Singer 
(ed.), A Companion To Ethics, p. 347. 
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e rigor ético se o valor moral atribuído a todos os seres eticamente relevantes, dada a 

sua extrema diversidade, não fosse um valor gradual. Nesta conformidade, plantas, 

animais não-humanos e seres humanos, todos devem possuir valor inerente enquanto 

valor absoluto, a fim de repudiar práticas que condicionem, limitem ou extingam a sua 

vida de forma injusta – no entanto, uns são mais valiosos do que outros precisamente 

na medida em que varia a força do motivo pelo qual lhes devemos conceder valor moral: 

isto é, na medida em que varia a sua capacidade de serem beneficiados ou 

prejudicados pelas nossas acções. Caso não se proceda a esse escrutínio axiológico, 

corremos o risco de ajuizar sobre várias situações de forma arbitrária, e de tratar de 

modo semelhante indivíduos que são, na verdade, dissemelhantes. 

Nesta matéria, concordo com Regan quando ele defende que as oportunidades 

de satisfação disponíveis para os sujeitos de uma vida humanos (especificaria ainda, 

por razões que veremos nas próximas secções: para os sujeitos de uma vida humanos 

normais ou não muito debilitados psicologicamente) são mais variadas e numerosas do 

que aquelas disponíveis para os sujeitos de uma vida não-humanos.27 Por certo, a 

nossa complexidade mental tem contribuído para encontrar meios cada vez mais 

sofisticados e abundantes de formular e satisfazer interesses, desejos ou preferências. 

Foi no seu Prefácio da segunda edição do The Case que Regan defendeu esta 

perspectiva com mais clareza, ao escrever, a propósito daqueles sujeitos de uma vida 

humanos, que «eles podem perseguir interesses estéticos, científicos e sacramentais 

que os outros animais não têm.»28 

Contudo, apesar de corresponder à verdade, este aspecto realçado por Regan 

não se afigura suficiente para clarificar que a morte prematura prejudica mais os 

humanos em causa (sujeitos de uma vida normais ou não muito debilitados 

psicologicamente) do que os sujeitos de uma vida não-humanos. Pois não é claro que 

                                                 
27 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 89, 90, 119. 
28 «[T]hey can pursue aesthetic, scientific, and sacramental interests that other animals lack». T. 
Regan, The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, p. xxxvi. Mais adiante nesse 
prefácio, na página xlvii, Regan admite que a sua análise do valor das vidas carece de 
desenvolvimento, e declara a sua afinidade com Mill, o qual propôs uma diferenciação qualitativa 
das experiências como critério para valorizar mais a vida daqueles indivíduos capazes de 
experienciar prazeres qualitativamente superiores. Nas palavras de Mill: «Better to be Socrates 
dissatisfied than a pig satisfied!» J. S. Mill, Utilitarianism, New York, The Liberal Arts Press, 1957, 
p. 14. 
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aqueles interesses exclusivamente humanos possam criar mais satisfação do que os 

muitos interesses que esses animais conseguem partilhar connosco. Poderemos nós 

afirmar com toda a certeza que, por exemplo, ouvir uma boa música ou ler um bom livro, 

saciar a nossa curiosidade intelectual sobre um assunto ao qual damos importância, ou 

cumprir os preceitos religiosos que assumimos, são actividades sempre mais 

satisfatórias do que outras que muitos animais não-humanos também podem levar a 

cabo, como o convívio com os entes queridos, comer uma boa refeição, ou ter relações 

sexuais? Alguns de nós responderão que sim, mas certamente não todos. 

Portanto, embora os humanos em causa, quando morrem prematuramente, 

percam mais oportunidades de satisfação (no sentido destas serem mais variadas e 

numerosas, como bem aponta Regan), desse facto não se segue necessariamente que 

todos esses humanos percam oportunidades de ter mais satisfação do que os sujeitos 

de uma vida não-humanos. Logo, o apelo de Regan àquelas oportunidades de 

satisfação exclusivamente humanas não possui força suficiente para sustentar a ideia 

segundo a qual os humanos em causa perdem sempre mais em termos de possível 

satisfação futura se morrerem prematuramente do que perdem aqueles animais. 

Todavia, estou em crer que essa mesma ideia pode ser melhor sustentada de outra 

forma.  

 

4.2 – A Importância dos Projectos de Fundo Humanos 

 

Também com o intuito de justificar a prioridade moral da vida de certos humanos 

em detrimento da vida dos animais não-humanos, Varner elabora uma complexa 

argumentação em torno do conceito de projecto de fundo (ground project).29 Importa 

aqui atentar apenas no essencial dessa sua argumentação, a qual partilha vários 

elementos com a posição de Cigman (a qual foi atrás abordada na secção 4.5 do 

capítulo anterior, aquando da discussão do prejuízo que é a morte).30 Conforme indica 

                                                 
29 Para a argumentação do autor, cf. G. Varner, In Nature’s Interests?, pp. 88-93. 
30 Como se referiu em nota de rodapé aquando dessa discussão, foi Williams quem formulou a 
noção de desejo categórico adoptada por Cigman. Também foi ele quem articulou a noção de 
projecto de fundo. Williams escreve: «A man may have, for a lot of his life or even just for some 
part of it, a ground project or set of projects which are closely related to his existence and which to 
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Varner, um indivíduo que seja dotado da capacidade mental para (1) formular e 

perseguir conscientemente interesses a longo prazo, e que, em resultado desses 

interesses, consiga (2) valorizar a continuação da sua própria existência, desenvolve um 

nexo integrado de desejos categóricos. Tais desejos, como vimos com Cigman, dão 

sentido e valor à própria vida. O seu nexo integrado, explica Varner, constitui o projecto 

de fundo que conduz o rumo da existência de quem é capaz de conceber esse nexo 

conscientemente. 

Alguns exemplos de projectos de fundo que nós, humanos, podemos 

desenvolver integram os desejos categóricos de constituirmos família e de criarmos os 

nossos filhos, de nos tornarmos bons profissionais, de obtermos estatuto social, de 

dominarmos algum desporto ou arte, de perseguirmos o aperfeiçoamento espiritual, e 

outros. Como é óbvio, a satisfação de cada um destes desejos categóricos, por seu 

turno, exige a satisfação de inúmeros desejos não-categóricos. Por exemplo, o desejo 

de criar os filhos implica a formulação de outros desejos menos importantes, como o de 

encontrar os legumes certos para fazer a sopa do seu jantar, o de os deitar cedo, o de 

os levar para a escola no dia seguinte, etc..  

Agora, a satisfação isolada de cada um destes desejos menos importantes, 

realça Varner, não basta para dar sentido à nossa vida, e a sua frustração não nos faz 

deixar de pensar que a nossa vida merece ser vivida. É por isso que tais desejos não 

são categóricos. Portanto, Varner conclui que existe 

 
uma relação hierárquica entre o projecto de fundo de alguém e todos os seus outros 

desejos. A satisfação (ou mesmo a persecução produtiva) desse projecto de fundo 

requer a satisfação através de um longo período de tempo (usualmente durante uma 

vida, ou uma sua porção significativa) de inúmeros desejos não-categóricos. Mas 

não vice-versa.31 

 

                                                                                                                                                  

a significant degree give a meaning to his life.» B. Williams, Moral Luck, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1981, p. 12. 
31 «There is, therefore, a hierarchical relationship between one’s ground project and all of one’s 
other desires. Satisfaction of (or even productive prosecution of) one’s ground project requires the 
satisfaction across a lengthy period of time (usually a lifetime or a significant portion thereof) of 
innumerable noncategorical desires. But not vice versa.» G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 90. 
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Desta feita, é contornado o problema da falta de consenso sobre quais são os 

interesses mais satisfatórios para os humanos em causa (sujeitos de uma vida normais 

ou não muito debilitados psicologicamente). Sejam quais forem as áreas de interesse, 

nós e os demais humanos em causa estamos incessantemente empenhados em 

desenvolver os nossos projectos de fundo, e é tanta a importância que atribuimos à 

realização desses projectos – à satisfação integrada dos nossos desejos categóricos – 

que daí derivamos a importância que damos à própria vida. Nessa medida, deve-nos 

surgir como inegável que tais projectos potenciam níveis de satisfação que nunca 

conseguiríamos alcançar mediante a satisfação isolada de cada um dos nossos desejos 

não-categóricos.  

Por outro lado, também se pode verificar que aquela passagem de Varner vem 

responder à questão deixada em aberto por Cigman sobre o quão distantes no tempo se 

encontram as futuras possibilidades de satisfação distintivas dos desejos categóricos 

(vide secção 4.5 do capítulo anterior). Bem entendido, estamos a falar de distâncias 

temporais que normalmente envolvem porções significativas da vida do indivíduo – 

vários anos se não mesmo a vida inteira após o indivíduo formular tais desejos. Assim, 

assevera Varner, «[f]ormular e perseguir um projecto de fundo requer um nível de 

sofisticação conceptual que quase nenhum animal não-humano possui.»32 E mesmo 

que alguns animais possam ter projectos de fundo (talvez os símios e alguns cetáceos, 

concede Varner), é razoável assumir que os seus projectos de fundo – porquanto 

incluiriam a satisfação integrada de menos desejos não-categóricos – seriam 

comparativamente menos satisfatórios do que os projectos que nós e os demais 

humanos em causa conseguimos desenvolver.  

Existem fortes indícios comportamentais que sustentam essa assumpção, pois, 

como aponta Varner, não observamos nenhum animal de outra espécie a tomar 

providências com vista ao seu futuro longínquo à mesma escala com que nós o 

fazemos; não observamos nenhum animal não-humano a desempenhar estratégias de 

acção complexas e concertadas no decurso de períodos de tempo tão longos quanto os 

                                                 
32 «Formulating and prosecuting a ground project requires a level of conceptual sophistication that 
almost no nonhuman animal has.» G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 92. 
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que levamos a realizar os nossos projectos de fundo (a não ser, elucida Varner, quando 

o comportamento dos animais é mais plausivelmente interpretado como sendo instintivo 

e não tanto guiado por desejos oriundos de volições da consciência).33  

Importa clarificar que nada disto fragiliza a atribuição de consciência alargada 

aos mamíferos e às aves nos termos em que essa atribuição foi aqui defendida – a tese 

ora proposta é somente a de que tais animais possuem formas de consciência 

comparativamente menos alargadas do que aquela que nós, os humanos em causa, 

partilhamos: as suas consciências são menos alargadas, entenda-se, não 

necessariamente no alcance temporal (pois não é negado que esses animais possam 

recordar o seu passado ou imaginar o seu futuro longínquos), mas sobretudo na 

organização causal que eles fazem das suas experiências passadas por forma a 

poderem agir no presente em função de nexos causais que envolvam resultados muito 

distantes no futuro. 

Por conseguinte, se articularmos estas considerações de Varner com as que se 

seguem, é possível chegar à seguinte conclusão. Respeitando os ensinamentos da 

ciência evolutiva, ao olharmos para as muitas semelhanças neuroanatómicas e 

neurofisiológicas relevantes e para tudo quanto há de comum no plano comportamental, 

somos levados a reconhecer que nós e os demais humanos em causa partilhamos com 

os sujeitos de uma vida não-humanos o mesmo género de satisfações básicas que 

esses animais podem experienciar (no que concerne à alimentação, à segurança, ao 

sexo, ao relacionamento afectivo, às actividades lúdicas, etc.). Pelo-tanto, sabemos que 

a todos esses níveis podemos ser muito parecidos com esses animais.  

Posto isto, não há nenhum motivo para considerar que os desejos não- 

-categóricos que eles conseguem desenvolver no âmbito daquelas actividades criam 

invariavelmente mais satisfação do que os nossos desejos não-categóricos similares. 

Aproveitando os mesmos exemplos acima referidos, não há qualquer motivo para 

                                                 
33 «We do not observe nonhuman mammals providing for their distant future in an organized way 
except where (as with a squirrel saving acorns or a bird building a nest) the behavior is more 
plausibly attributed to instinct than desire.» G. Varner, In Nature’s Interests?, p. 92. Neste ponto, 
penso que se pode aplicar a noção de instinto concebida por Langer (vide secção 7 do terceiro 
capítulo da primeira parte), desde que, por tudo quanto aí foi dito, tenhamos o devido cuidado de 
não sobrevalorizar a importância do instinto no comportamento animal. 



 247 

afirmar que esses animais tiram invariavelmente mais satisfação quando convivem com 

os seus entes queridos, quando comem uma boa refeição ou quando têm sexo do que a 

satisfação que nós conseguimos tirar dessas mesmas actividades em circunstâncias 

similares. O mesmo pode ser dito em relação a todas as outras actividades que 

possamos partilhar com os sujeitos de uma vida não-humanos. 

Assim, dado não haver razões para considerar que os seus desejos não- 

-categóricos são mais satisfatórios do que os nossos, e porque encontramos razões 

válidas para considerar que os desejos categóricos que integramos nos nossos 

projectos de fundo possibilitam níveis de satisfação que fogem ao alcance desses 

animais, segue-se que é legítimo concluir que nós, muito provavelmente, perdemos 

oportunidades de termos mais satisfação do que os sujeitos de uma vida não-humanos 

quando morremos prematuramente. 

Sobre esta matéria resta um último esclarecimento. Na sequência do que foi 

atrás aduzido (na secção 3.2 do terceiro capítulo da primeira parte), esta conclusão não 

pretende estabelecer qualquer comparação qualitativa entre as experiências de 

satisfação que nós, os humanos em causa, e os outros animais podemos ter. Pois, 

como aí procurei acautelar, não há nenhum meio de sabermos (de imaginarmos) como 

serão as características qualitativas dos estados que se manifestam na subjectividade 

psicológica dos animais não-humanos. Todavia, também foi defendido que é possível 

apurarmos, através do seu comportamento, quais são os objectos dos desejos dos 

animais. E daquilo que podemos observar, nós partilhamos com muitos deles (a 

começar pelos sujeitos de uma vida) o mesmo género de desejos básicos. Mas nenhum 

animal de outra espécie se comporta como se tivesse um projecto de fundo; ou no caso 

de animais excepcionalmente capazes de ter tais projectos – se é que os há – um 

projecto de fundo que consiga ser tão inclusivo quanto aqueles que nós podemos ter. 

Pelo que nenhum animal não-humano se apresenta capaz de atingir os mesmos 

níveis de satisfação que sabemos decorrer da realização dos nossos projectos de fundo. 

Perante esta evidência, não julgo portanto que seja despropositado considerar que o 

ónus da prova recai sobre quem sugere que os outros animais podem ter mais 

satisfação do que os humanos em causa. 
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Assim, se prosseguirmos na mesma linha de raciocínio, parece plausível 

considerar que os seres tão-só conscientes, porque vivem as suas vidas de instante a 

instante, não conseguem atingir os mesmos níveis de satisfação conquistados pelos 

sujeitos de uma vida não-humanos; e que, por sua vez, os seres não-conscientes, 

porque são incapazes de produzir estados mentais, não conseguem atingir os mesmos 

níveis de satisfação alcançados pelos seres tão-só conscientes.  

À luz destas distinções, se alargarmos a aplicação do princípio da prevenção do 

pior de modo a contemplar todos estes seres (de modo a contabilizar equitativamente o 

que cada ser é capaz de perder), podemos agir em preferência de uns e em detrimento 

de outros, sem com isso deixar de respeitar o seu valor inerente, um valor que varia 

proporcionalmente consoante aquilo que cada ser pode perder.  

 

4.3 – Implicações que se Seguem (e Outras que Não se Seguem) 

        Para as Éticas Humana e Animal 

 

Importa pois explicar como é que esta atribuição de mais ou menos valor 

inerente aos indivíduos se traduziria no tratamento moral diferenciado dos seres 

conscientes, humanos e não-humanos. Antes de mais, não há razões para recear que 

essa atribuição gradual de valor inerente, nos moldes em que ela é aqui proposta, 

viesse a permitir desigualdades como aquelas reivindicadas pelo elitismo moral de 

Aristóteles. Basicamente, é esse receio que leva Regan a defender o necessário 

carácter não-gradual do valor inerente. Porém, esse seu receio é injustificado. Pois do 

facto de alguém ser extremamente inteligente, um prodígio das artes ou moralmente 

virtuoso, por exemplo, não se segue que esse alguém seja comparativamente mais 

valioso do ponto de vista moral do que outrem menos inteligente ou sem queda para as 

artes ou menos preocupado em fazer o que é certo, porquanto a posse ou a falta dessas 

virtudes não interferem de forma significativa na posse ou na falta de oportunidades de 

satisfação.  

Regan poderia ter percebido isso a partir da sua própria concepção valorativa da 

vida dos indivíduos, baseada na variedade e no número das oportunidades de 
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satisfação de cada um. Ora, as pessoas menos dotadas podem ter à sua disposição um 

leque de oportunidades de satisfação mais diversificado do que as pessoas mais 

dotadas. Por exemplo, é muito possível que os menos dotados enveredem por um estilo 

de vida mais versátil e multifacetado, e não procurem a excelência em áreas mais 

especializadas, como tendem a fazer os muito inteligentes, os grandes artistas ou os 

mais dedicados às causas morais.  

Igualmente, a concepção valorativa da vida dos indivíduos proposta na secção 

anterior – a qual, como tentei mostrar, se revela mais defensável – também permite 

perceber que essas virtudes não interferem significativamente nos níveis de satisfação 

que os indivíduos podem atingir. Pois as pessoas menos dotadas podem muito bem 

desenvolver projectos de fundo que sejam tão ou mais satisfatórios do que os projectos 

de fundo das pessoas mais virtuosas. Ora, alguém menos dotado poderá integrar no 

seu projecto de fundo o desejo categórico de criar os seus filhos, e nada sugere que 

esse tipo de desejo seja necessariamente menos inclusivo (que implique 

necessariamente a satisfação de menos desejos não-categóricos) e por isso seja menos 

satisfatório do que, por exemplo, o desejo categórico de quem, em vez de ter filhos, opte 

por – e demonstre suficiente talento para – construir uma carreira científica ou artística 

brilhante ou se dedique a causas morais com reconhecido mérito. 

Por conseguinte, dado que nenhuma das virtudes em questão influencia 

obviamente o modo como os indivíduos podem ser beneficiados ou prejudicados 

quando promovemos ou os privamos das suas oportunidades de satisfação, seria injusto 

valorizá-los diferentemente em resultado da sua posse ou falta de tais virtudes. 

Portanto, o valor inerente que é postulado para todos os sujeitos de uma vida (humanos 

ou não) deve ser absoluto em relação ao seu mérito ou excelência, tal como propôs 

Regan. 

Porém, no que concerne àqueles humanos sujeitos das suas vidas, cujas 

oportunidades de satisfação sejam significativamente menos sofisticadas devido a uma 

qualquer debilidade mental, os quais se mostrem incapazes de desenvolver projectos de 

fundo (ou cujos projectos de fundo sejam tão pouco elaborados que o seu repertório 

comportamental não prova claramente que os têm), no caso desses indivíduos já 
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encontramos justificação moral para considerar que a sua vida tem menos valor inerente 

do que a vida de humanos normais ou não muito debilitados psicologicamente (tanto 

quanto é menos valiosa a vida dos sujeitos de uma vida não-humanos, como indicou 

Regan). 

Por seu turno, também é justificável que se considere como tendo 

comparativamente ainda menos valor inerente a vida daqueles humanos que padecem 

de uma maior debilidade mental, ao ponto de estarem confinados a um estado 

irremediavelmente tão-só consciente; pois, dada a sua total incapacidade de 

transportarem consigo recordações agradáveis do passado e de desejarem aquilo que o 

futuro lhes possa trazer de bom, os níveis de satisfação desses humanos tão-só 

conscientes serão por certo comparativamente mais reduzidos. 

Assim, estou de acordo com Regan quando ele defende que  

 
não há nenhuma base credível a partir da qual se possa reivindicar que a morte de 

um animal adulto e normal não é uma perda maior, e por isso um mal maior, do que 

a morte de um humano deficiente, menos perceptivo, o qual possua menos desejos, 

menos competência para agir intencionalmente, e que seja menos interactivo com 

outros e com o ambiente em geral.34 

 

Quer isto dizer que quando as circunstâncias o exigem, devemos deixar morrer 

um humano gravemente afectado nas suas competências mentais para que um animal 

não-humano possa viver? A mera ponderação dessa possibilidade afigura-se contra- 

-intuitiva se não mesmo ultrajante para nós, humanos. Tanto assim, que Regan nunca 

chega a enunciá-la explicitamente. Contudo, será que Regan é forçado pela sua própria 

lógica a aceitar uma tal conclusão? Talvez não.  

Concordo com o autor que se as possibilidades de satisfação de um humano 

psicologicamente debilitado forem mais escassas do que as de um animal não-humano, 

então, nesse caso, a morte irá constituir um mal de menor magnitude para o primeiro e 

                                                 
34 «[T]here is no credible basis on which to claim that the death of a normal, adult animal is not a 
greater loss, and thus a greater harm, than the death of a less aware, retarded human, one who 
possesses fewer desires, less competence to act intentionally, and is less responsive to others 
and to the environment generally.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 314. 
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um mal de maior magnitude para o segundo. Todavia, também devemos reconhecer 

que exigir o sacrifício de um congénere humano assim tão desprotegido e vulnerável 

para salvar um animal causaria profunda angústia mental, culpa e remorso a quem 

fosse exigida essa escolha sacrificial.  

E se assumirmos que esse mal que recairia sobre quem se encontra numa tal 

situação limite e se visse forçado a fazer essa escolha seria um mal de maior magnitude 

do que o mal que representaria a morte do animal em causa (o que é válido assumir, 

dada a nossa sensibilidade para com os da nossa espécie e o peso avassalador que 

uma decisão desse tipo teria certamente sobre a nossa qualidade de vida), então, por 

obediência ao princípio da prevenção do pior, por uma questão de respeito equitativo 

relativamente a todos os indivíduos possuidores de valor inerente envolvidos nessa 

trágica situação, a escolha justificada seria a de salvar o humano e deixar morrer o 

animal. 

Devo esclarecer que esta conclusão não é especista porquanto não confere 

prioridade moral aos humanos simplesmente porque são humanos. Concerteza, se 

entendermos a empatia que temos pelos da nossa espécie como uma forma de 

especismo, então esta proposta de aplicação do princípio da prevenção do pior 

reconhece essa forma de especismo como uma faceta constitutiva da nossa natureza. 

Todavia, essa forma de especismo só adquire relevância quando justifica a aplicação 

desse princípio moral apenas nos moldes em que Regan considera ser legítimo aplicar 

tal princípio. 

Bem entendido, a aplicação do princípio da prevenção do pior que é aqui 

proposta procede do apuramento equitativo da magnitude do prejuízo de cada indivíduo 

sem olhar à sua espécie, justamente como prescreve Regan, de maneira a que o 

prejuízo menor de um (do animal que não é salvo) não possa contar mais do que o 

prejuízo maior de outro (do humano que é forçado a deixar morrer outro humano). Além 

disso, a aplicação desse princípio, de acordo com Regan, só tem legitimidade em certas 

situações – naquelas situações em que os direitos morais dos indivíduos não são 
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violados.35 A concepção reganiana do que são os direitos morais será tratada mais 

adiante, mas é já possível adiantar que, em conformidade com essa condição de 

aplicabilidade do princípio da prevenção do pior estipulada pelo autor, nada do que é 

aqui defendido contemporiza o recurso à nossa empatia pelos da nossa espécie como 

pretexto para violarmos os direitos morais daqueles que não são humanos. 

No âmbito destas comparações, também se impõe clarificar o estatuto moral dos 

humanos e não-humanos ainda demasiado novos para serem sujeitos de uma vida. 

Esses potenciais sujeitos de uma vida, no meu entender, devem ser tão valorizados 

quanto os actuais sujeitos de uma vida humanos e não-humanos, respectivamente. Não 

estou com isto a afirmar, como afirma Regan, que esses indivíduos merecem ser 

respeitados em função daquilo que eles serão potencialmente no futuro. O argumento 

de que devemos tratar agora um indivíduo atendendo àquilo que ele poderá vir a ser no 

futuro comporta uma série de implicações contra-intuitivas que faremos bem em evitar. 

(Por exemplo, eu sou potencialmente um futuro pensionista, mas isso não significa que 

mereça agora auferir de uma pensão.) Sobre isto, pretendo retomar um argumento que 

já foi aqui esgrimido mais do que uma vez: 

Não é por causa daquilo que eles hão-de ser – futuros sujeitos de uma vida – 

mas em consideração por aquilo que eles têm que os devemos respeitar: devemos 

respeitá-los porquanto esses indivíduos têm futuras possibilidades de satisfação 

independentemente de conseguirem ou não conceber tais possibilidades, e porquanto 

se prevê que essas suas futuras possibilidades de satisfação irão atingir níveis tão 

elevados de satisfação quanto as daquelas que se encontram ao alcance dos actuais 

sujeitos de uma vida pertencentes às suas respectivas espécies. Assim, os potenciais 

sujeitos de uma vida humanos e não-humanos merecem ser tão valorizados quanto os 

actuais sujeitos de uma vida humanos e não-humanos, pois uns e outros partilham um 

futuro qualitativamente muito idêntico, e perdem por isso o mesmo quando são mortos.36  

                                                 
35 Ver-se-á a distinção que Regan faz entre situações que violam e situações que não violam os 
direitos dos indivíduos na secção 1.1 da terceira parte, quando for tratado o problema da 
experimentação animal. 
36 O argumento da potencialidade tem sido amplamente debatido no âmbito da discussão moral 
sobre o aborto. Obviamente, essa discussão não pertence ao escopo limitado do presente 
estudo. No entanto, faço apenas notar que mesmo que os embriões e os fetos, porquanto têm 
futuros muito idênticos aos dos sujeitos de uma vida, possuam os mesmos direitos morais que 
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4.4 – Palavras de Cautela Sobre o Significado  

         de Comparar o Valor Moral dos Indivíduos 

 

Antes de prosseguirmos, porém, cumpre insistir naquilo que Regan tem a dizer 

sobre a aplicabilidade do princípio da prevenção do pior. Acautela o autor, esse princípio 

só é aplicável em circunstâncias excepcionais, quando somos obrigados a escolher que 

vidas devemos salvar na eventualidade de não podermos salvar todas. Contudo, no 

plano das nossas práticas comuns e rotineiras, onde não encontramos por sistema 

casos dilemáticos em que a sobrevivência de uns implica necessariamente a morte de 

outros, o princípio da prevenção do pior não deve ser aplicado com propósitos 

instrumentais, elitistas ou utilitaristas – pois, caso fosse, assevera Regan, seria 

desrespeitado o estatuto equitativo (o valor inerente) dos sujeitos de uma vida humanos 

e não-humanos.37 Defendo o mesmo para as várias comparações acima elaboradas 

entre os diferentes graus de valor inerente que devemos atribuir a todos os seres 

conscientes, humanos ou não: a diferenciação do seu valor inerente só faz sentido na 

resolução de casos excepcionais de vida ou morte. 

Muito a propósito, uma ideia parecida com esta é aflorada num dos primeiros 

ensaios de Regan, o qual já foi aqui mencionado, «An Examination and Defense of One 

Argument Concerning Animal Rights». À época, o autor ainda não havia conferido uma 

dimensão não-gradual ao seu conceito de valor inerente; antes o concebe como 

gradativo em directa articulação com a exigência de resolver situações de vida ou morte. 

Pelo-tanto, em certo sentido, a abordagem aqui adoptada pode ser entendida como um 

regresso às origens do pensamento do autor. Ele escreve nesse ensaio: 

 
[S]e, em circunstâncias de vida ou morte[…], acabássemos por ter de escolher entre 

salvar a vida de um adulto normal ou a de uma criança com severa debilidade 

                                                                                                                                                  

possuem os sujeitos de uma vida, como o direito moral à vida, não se segue que o aborto não 
seja eticamente permissível em certos casos, dado que o direito moral à vida não implica o direito 
de instrumentalizar o corpo de outrem para garantir a própria vida. Seja como for, para evitar 
entrar nessa discussão, refiro-me aqui apenas aos potenciais sujeitos de uma vida humanos já 
nascidos. 
37 Para sumariar as palavras de cautela de Regan: «What[…]should be done in exceptional cases 
– and prevention cases[…]are exceptional cases – cannot fairly be generalized to unexceptional 
cases.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 325. 
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mental, talvez não fosse despropositado, sendo tudo o resto igual, escolher salvar o 

primeiro com o fundamento de que ele/ela era de maior valor inerente do que a 

infeliz criança. [Todavia], importa notar que a perspectiva de que nem todos os 

humanos são iguais em valor inerente não implica que aqueles com mais valor 

inerente possam tratar aqueles com menos de toda a forma que quiserem (e. g., 

como escravos). Tal não se segue porque, desde que um ser humano tenha algum 

valor inerente, na perspectiva aqui proposta, seria errado (um sinal de desrespeito) 

tratar o humano em questão como se ele/ela tivesse valor apenas como um meio 

(e. g., apenas como um meio para os fins daqueles humanos com mais valor 

inerente).38 

 

Ao lermos esta passagem integrada no contexto de tudo quanto aqui foi aduzido 

sobre o valor inerente dos sujeitos de uma vida e dos seres tão-só conscientes, conclui- 

-se portanto que: Todo e qualquer ser dotado de consciência, seja humano ou não, seja 

sujeito da sua vida ou tão-só consciente, desde que possua algum valor inerente, não 

deve ser prejudicado, nem com vista à obtenção de benefícios instrumentais, nem pela 

sua falta de mérito ou excelência, nem em função de fins puramente utilitaristas; e ainda 

que: é prima facie errado prejudicar esse indivíduo (excepto em casos de vida ou morte, 

se porventura o seu sacrifício puder evitar a inflição do mal maior que seria a morte para 

outro indivíduo). 

Percebe-se assim que quaisquer diferenciações do estatuto moral dos seres 

conscientes que se provem necessárias para resolver, com inteligibilidade e rigor, 

situações excepcionais de vida ou morte têm de ser logicamente separadas do debate 

sobre o tratamento ético dos animais conscientes, pois esse debate versa sobre as 

orientações morais que regulam a exploração e o sacrifício sistemáticos desses 

                                                 
38 «[I]f, in bizarre life-and-death circumstances (e.g., familiar philosophical examples about 
survivors on a lifeboat), it came down to choosing between saving the life of a normal adult or that 
of a severely mentally enfeebled child, it perhaps would not be unreasonable, other things being 
equal, to choose to save the former on the grounds that he/she was of greater inherent value than 
the unfortunate child. [However], it bears remarking that the view that not all humans are equal in 
inherent value does not entail that those with greater inherent value can treat those with less in 
any way they please (e. g., as slaves). This does not follow because, so long as a human being 
has some inherent value, in the view proposed here, it would be wrong (a sign of disrespect) to 
treat the human in question as if he/she had value only as a means (e. g., only as a means to the 
ends of those humans of greater inherent value).» T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 137-138. 
(A acentuação em itálico é minha.) 
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indivíduos. Porém, quanto ao tratamento ético que devemos dar aos seres vivos não- 

-conscientes, o mesmo já não acontece, pelos motivos que se seguem.   

 

4.5 – Até Onde Deve Ir o Uso Instrumental 

        dos Seres Eticamente Relevantes? 

 

Como foi atrás defendido, é em estrita obediência ao princípio do respeito, 

enquanto princípio de justiça, que cada ser possuidor de valor inerente recebe 

equitativamente o que merece: seja uma planta ou um sujeito de uma vida humano, o 

seu valor inerente deve ser respeitado porque ambos podem ser prejudicados ou 

beneficiados por aquilo que lhes fazemos; contudo, nas situações em que temos que 

escolher entre um e outro, indiscutivelmente, o humano colhe vantagem devido às 

oportunidades que este tem de atingir níveis superiores de satisfação. 

Considero inclusivamente que a descomunal diferença que existe entre os 

respectivos níveis de satisfação concede a qualquer sujeito de uma vida humano a 

prerrogativa de exigir, em circunstâncias que o possam justificar, o sacrifício 

instrumental de qualquer planta ou outro ser vivo não-consciente. A meu ver, não é 

preciso chegar ao ponto extremo em que é necessário salvar a vida de um sujeito de 

uma vida humano na vez da vida de outros seres não-conscientes para que este fique 

pior do que tais seres: basta que (1) o respeito não-instrumental por esses seres 

impossibilite a satisfação dos interesses (nas duas acepções possíveis) desse sujeito de 

uma vida humano; e que (2) tais interesses assumam para esse sujeito de uma vida 

humano uma importância essencial, cuja satisfação deve ser necessária e não supérflua 

– senão poderia desrespeitar o princípio da prevenção do pior – para garantir níveis 

aceitáveis de felicidade e bem-estar. 

Claro está, os seres vivos não-conscientes, ao contrário dos sujeitos de uma vida 

humanos (ou de qualquer outro ser consciente), revelam-se incapazes de produzir 

estados mentais. Atendendo novamente às explicações oferecidas por Damásio e 

Langer sobre esta matéria (vide secção 2.2 do segundo capítulo da primeira parte), é 

válido assumir que as experiências dos seres vivos não-conscientes não conseguem 
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veicular a informação acerca daquilo que acontece aos seus organismos e os afecta 

prejudicialmente, com a frequência crítica necessária à produção de experiências 

psicológicas. Por conseguinte, as suas experiências do que lhes é prejudicial estão 

incomensuravelmente aquém dos níveis de afectação e intensidade das experiências 

que decorrem da frustração dos nossos interesses essenciais. Do mesmo modo, as 

oportunidades de futura satisfação que desaparecem com a sua morte estão 

incomensuravelmente aquém dos níveis de satisfação que perdemos com a frustração 

dos nossos interesses essenciais. 

O mesmo tipo de argumento já não pode ser usado em relação aos seres 

conscientes não-humanos. Pondo de parte alguma incerteza sobre um caso particular (o 

caso da experimentação animal, o qual será discutido mais à frente), é óbvio que os 

nossos interesses em sacrificá-los para explorar a sua utilidade instrumental não são 

interesses essenciais; e, além disso, temos a possibilidade de satisfazer os nossos 

interesses essenciais sem necessariamente prejudicar esses seres. Tentarei corroborar 

estas afirmações empíricas adiante. Para já, basta referir que poderíamos sobreviver 

com bem mais – com muito mais, deve-se dizer – do que o mínimo aceitável de 

felicidade e bem-estar se procurássemos sistematicamente respeitar o seu estatuto não- 

-instrumental. Através desse respeito, seríamos mesmo capazes de obter para nós 

importantíssimos benefícios humanos. (Esta ideia será analisada na terceira parte, onde 

ocupará um lugar central.) 

Já um respeito indeclinável pelo estatuto não-instrumental dos seres vivos não- 

-conscientes faria recair um peso comprometedor sobre a qualidade das nossas vidas: 

não só não poderíamos auferir de incontáveis vantagens básicas, como também a omni- 

-presença desses seres no meio ambiente imporia penosas restrições à própria 

sobrevivência humana. O que certamente aconteceria se os incluíssemos numa ética do 

ambiente tão radical e intransigente quanto sugere Regan, uma ética que, segundo a 

sua concepção, compreende um princípio absoluto – ou, na melhor das hipóteses, um 

princípio prima facie de total não-interferência.39 Na medida em que é conforme ao 

princípio equitativo da prevenção do pior, o sacrifício instrumental dos seres vivos não- 

                                                 
39 Cf. T. Regan, All That Dwell Therein, pp. 200, 201. 
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-conscientes em vista a satisfazer os nossos interesses essenciais constitui assim uma 

exigência moral por respeito ao valor inerente de todos os implicados. 

Para determinar mais exactamente até onde deve ir o uso instrumental dos seres 

vivos não-conscientes, recorro àquilo que Taylor tem a dizer sobre como devem ser 

solucionados casos de conflito entre nós e esses seres. Estou de acordo com Taylor 

quando ele afirma que são essenciais os nossos interesses em 

 
criar obras meritosas e fazer descobertas úteis nas dimensões intelectuais e 

estéticas da cultura humana [e em desenvolver os] sistemas legais, políticos e 

económicos necessários ao estável avanço da comunidade rumo a um elevado nível 

de vida civilizada.40 

 

Pelo-tanto, concordo com Taylor que temos a prerrogativa moral de promover 

esses interesses humanos em detrimento dos interesses dos seres vivos não- 

-conscientes, desde que, como ele estipula, a selecção dos meios para satisfazermos 

esses interesses obedeça à condição de frustrar os interesses do menor número 

possível de seres vivos não-conscientes.41 

Porém, já não concordo com Taylor quando ele defende essa mesma 

prerrogativa humana contra os interesses dos animais conscientes, ao extremo de ser 

                                                 
40 Taylor escreve: «Not only the endeavor to create meritorious works and make worthwhile 
discoveries in the intellectual and aesthetic dimensions of human culture will be included among 
these valued interests, but also the legal, political, and economic systems needed for the 
community’s steady advancement toward a high level of civilized life.» P. Taylor, Respect for 
Nature, p. 281. 
41 Taylor formula essa condição sob a forma de um princípio moral que nomeia de princípio do 
mal mínimo (principle of minimum wrong). Segundo a explicação do autor: «In the case of social 
institutions and practices basic to a community’s realization of a high level of civilization, the 
principle requires that the particular institutions and practices of a community are such that they 
result in the least wrong being done to the natural world.[…]This lowest number of wrongdoings 
assumes that there are no alternative institutions and practices which could be used by the 
community to accomplish the same social ends but which would involve still fewer instances of 
wrongdoing to wild living things in natural ecosystems.» P. Taylor, Respect for Nature, p. 283. 
Muito a propósito, esta cláusula é uma adaptação que Taylor faz assumidamente do princípio da 
minimização da violação dos direitos (miniride principle) concebido por Regan. Regan elabora 
esse princípio moral com o intuito de resolver casos dilemáticos em que é necessário escolher 
entre o mal provocado a um menor número de indivíduos e o mal provocado a um maior número 
de outros indivíduos, sempre que não haja a possibilidade de poupar todos, e quando, 
contrariamente às situações em que se aplica o princípio da prevenção do pior, a magnitude do 
mal infligido é similar para cada um dos indivíduos afectados. Para a argumentação do autor, cf. 
T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 305-307. 
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permitido o completo desrespeito pelo seu estatuto moral.42 Pois, volto a repetir, a 

promoção daqueles interesses humanos enunciados por Taylor, tão essenciais para a 

nossa obtenção de uma boa qualidade de vida, pode passar também pelo respeito do 

valor inerente desses animais.  

 

4.6 – Critérios Para a Posse de Valor Inerente 

 

Aqui chegados, podemos finalmente tentar estabelecer os critérios que os seres 

tão-só conscientes e os seres vivos não-conscientes terão de cumprir para que lhes seja 

atribuído valor inerente. Opto por sugerir dois diferentes critérios consoante as duas 

espécies fundamentais de pacientes morais em análise, dada a importância da sua 

distinção para a regulação gradual do seu valor. Assim, cada um desses critérios terá de 

especificar, respectivamente, as semelhanças moralmente relevantes partilhadas, por 

um lado, por todos os seres tão-só conscientes, e por outro, por todos os seres vivos 

não-conscientes. Como acontece com o critério de sujeito de uma vida, também esses 

dois critérios devem ser (1) categóricos (no sentido em que são satisfeitos ou não são, 

de modo a não tolerarem concessões desiguais de valor a seres que merecem possuir o 

mesmo grau de valor); e (2) logicamente independentes dos valores (instrumentais, 

elitistas ou intrínsecos) que possam legitimar quaisquer práticas injustas para os seres 

aos quais devemos atribuir valor inerente. 

O primeiro critério diz respeito aos seres vivos não-conscientes, e é um critério 

necessário para a posse de valor inerente – o critério da vida. É fácil de ver, este critério 

consegue satisfazer tanto a condição (1) – ou se está vivo, ou não se está; como a 

condição (2) – estar-se vivo, e por isso empenhado no esforço contínuo de manter um 

equilíbrio benéfico com o meio exterior, denota uma característica do organismo que é 

logicamente distinta, seja da sua posse ou carência de experiências intrínsecas 

valorizáveis e virtudes meritosas, seja ainda, mais significativamente, do valor da sua 

utilidade instrumental; com efeito, essa característica reporta-se à busca do próprio 

                                                 
42 Com efeito, na passagem acima citada Taylor refere-se a todos os seres vivos selvagens, 
animais ou plantas, os quais o autor considera possuirem igual estatuto moral. Para a 
argumentação do autor sobre essa matéria, cf. P. Taylor, Respect for Nature, capítulo 3.  



 259 

organismo por um estado funcional de equilíbrio e não ao apuramento daquilo que é 

possível ganhar com a sua instrumentalização. 

É claro, este critério deve ser posto em perspectiva. Tentem imaginar um ser que 

necessita de se reinventar em complexidade biológica cerca de 60 000 milhões de 

vezes para que consiga igualar a constituição da nossa espécie, homo sapiens. Essa é 

a diferença de grandeza que encontramos entre o elemento-base da vida a que 

chamamos célula, e a riqueza orgânica que nos constitui como seres humanos. Embora 

a existência de um ser assim tão simples, como é por exemplo a amiba ou a paramécia, 

permita postular um valor inerente (não-instrumental) o qual deve ser equitativamente 

respeitado, o seu nível de afectação (e, em termos práticos, o seu tamanho) é 

demasiado insignificante para que nos preocupemos no nosso dia-a-dia com esse 

género de seres ou com outros pouco mais complexos. Afinal, não cometemos 

nenhuma injustiça quando respiramos ou nos movimentamos, acções que 

constantemente afectam e roubam a vida de inúmeros organismos microscópicos – tais 

acções são-nos vitais e ficaríamos bem pior do que os seres vitimizados se não as 

pudéssemos exercer. 

Por sua vez, o segundo critério que proponho é um critério suficiente para a 

posse de valor inerente, o qual encontra uma semelhança moralmente relevante entre 

todos os seres tão-só conscientes – o critério da senciência. No sentido em que é aqui 

apresentado, este critério também satisfaz a condição (1) – ou se é um ser senciente ou 

não se é: não são contempladas quaisquer diferenças nos níveis de senciência.  

De outro modo não seria garantido o tratamento equitativo de todos os seres tão- 

-só conscientes apesar das diferenças de sofisticação de outras capacidades 

psicofísicas que eles eventualmente pudessem ter; uma garantia particularmente 

pertinente para a inclusão moral daqueles humanos tão-só conscientes cuja extrema 

deficiência ou deterioração dos seus sistemas nervosos os tornam provavelmente 

incapazes, ou na melhor das hipóteses menos capazes, de formular preferências ou de 

sentir expectativas, por exemplo. Ora, ainda assim estes indivíduos conseguem 

experienciar prazer e dor, e portanto, dada a relevância moral dessa aptidão, merecem 

o reconhecimento não-arbitrário do seu valor inerente. Pois, como se deve presumir, 
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quando a intensidade é análoga, o modo como o prazer ou a dor afectam estes 

indivíduos é muito similar ao modo como o prazer ou a dor afectam os seres 

psicologicamente mais dotados. 

O critério da senciência satisfaz também a condição (2). Possuir a sofisticação 

sensorial para poder experienciar prazer ou dor manifesta uma característica que é 

logicamente distinta: quer da utilidade instrumental que qualquer ser tão-só consciente 

possa oferecer (pois essa característica prende-se com a subjectividade do ser em 

questão e não com os benefícios da sua instrumentalização); quer da falta de mérito ou 

excelência desse ser (porquanto a carência de virtudes intelectuais, estéticas ou morais 

em nada diminui a capacidade básica de sentir prazer ou dor); quer ainda do valor das 

experiências intrínsecas de prazer que um tal ser possa sentir. Aproveito a imagem do 

«receptáculo de valor» para ilustrar esta distinção em relação às experiências de prazer. 

Não são as experiências contidas no receptáculo, mas antes o próprio formato do 

receptáculo (ou seja, a sua capacidade senciente para experienciar prazer ou dor) o 

motivo porque devemos valorizá-lo. Garante-se assim a atribuição de valor inerente aos 

próprios seres tão-só conscientes. 

 

4.7 – A Solução de Algumas Questões Pendentes 

 

Até aqui o objectivo deste capítulo foi o de conferir inteligibilidade à inclusão dos 

seres tão-só conscientes e não-conscientes na classe dos seres possuidores de valor 

inerente, atendendo a algumas das principais linhas orientadoras traçadas pela teoria 

reganiana. Tentou-se, por essa via, assinalar o critério da vida como o limiar que 

distingue os merecedores de estatuto moral próprio dos não merecedores, e defender a 

necessária gradação equitativa do valor que devemos atribuir imparcialmente a todos os 

seres vivos não-humanos com os quais nos relacionamos. Neste ensejo, vale dizer que 

a minha abordagem parece oferecer uma solução para a dificuldade de Regan em 

especificar o que faz com que determinado ser possua um valor moral relevante na 

perspectiva da Ética Ambiental.  
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Ele deu-nos o exemplo do carvalho, da célula cancerígena e do assassino. A 

meu ver, o assassino deve ser tratado de acordo com as suas características humanas: 

a problemática do seu valor moral refere-se portanto ao seu nível de agência moral (ou 

seja, de imputabilidade), pelo que pertence à ética humana. A célula cancerígena, por 

sua vez, não deixa de lutar pelas suas próprias satisfações homeostáticas e 

metabólicas, mas estas são desprezíveis quando perigam as oportunidades de 

satisfação do organismo que integra: se a célula conseguir proliferar, o organismo que 

ela integra acaba por ficar bem pior do que a célula poderá alguma vez ficar se for 

destruída. Quanto ao carvalho, a sua avultada complexidade biológica oferece-lhe já 

uma gama de satisfações rica o suficiente, e, ao mesmo tempo, um nível de afectação 

desenvolvido o suficiente, para que possa ser, por si mesmo, credor de importância 

moral no âmbito da Ética Ambiental.  

Tal não significa que as células ou outros organismos microscópicos não 

possuam qualquer relevância moral no domínio da ética. Por obediência ao princípio 

imparcial do respeito, vimos que possuem. Significa antes que o seu nível de afectação 

enquanto pacientes morais é demasiado insignificante para que tenhamos a obrigação 

ética de determinar a forma como tais organismos devem ser beneficiados ou 

prejudicados sempre que tomamos uma decisão que os afecta: como se compreende, 

tudo o que fazemos afecta constantemente esse género de seres – e como já se referiu, 

se fôssemos moralmente obrigados a respeitá-los, ficaríamos bem pior do que eles. 

Porém, com o carvalho, ou outras plantas e animais não-conscientes mais complexos, 

as coisas são diferentes: ficamos pior do que tais seres somente se o nosso respeito 

pelo seu estatuto não-instrumental frustrar os nossos interesses essenciais – uma 

prerrogativa humana sobre a qual uma verdadeira ética do ambiente poderia concerteza 

prescrever regras de conduta. 
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5 –  A Justa Atribuição de Direitos e os seus Limites 

5.1 – O Argumento de Regan em Defesa dos Direitos dos Animais 

          

Tal como é aqui proposta, a superioridade do estatuto moral que devemos 

outorgar aos seres conscientes em comparação com o estatuto dos seres vivos não- 

-conscientes ganha mais nitidez quando focada a partir da problemática da atribuição de 

direitos individuais. Vejamos como Regan aborda essa problemática. 

A meta final do percurso argumentativo de Regan em defesa da importância 

ética dos animais é a de demonstrar que todos os sujeitos de uma vida – humanos e 

não-humanos – são titulares de direitos. Existem pelo menos duas fortes razões 

pragmáticas que ajudam a compreender o quão vantajoso é o resgate do vocabulário 

dos direitos para o debate da Ética Animal. Para começar, a noção de direitos contém 

uma riqueza de significado que não pode ser inteiramente veiculada por nenhum outro 

termo ético disponível: o apelo aos direitos do indivíduo possui a qualidade única de 

enquadrar imediatamente os assuntos morais a partir da perspectiva das vítimas e dos 

oprimidos, em vez de considerar o ponto de vista daqueles que detêm o poder. Por 

outro lado, a noção de direitos individuais é amplamente usada como moeda corrente 

nas disputas éticas e políticas da contemporaneidade, sendo historicamente 

reconhecido o seu serviço prestado no aperfeiçoamento moral e na mudança efectiva 

das sociedades. 

Regan admite que, na ausência de um esforço explicativo capaz de dissipar a 

aura de auto-evidência que tende a resultar do seu tratamento superficial e puramente 

retórico, os direitos possam surgir como uma noção suspeita ou redundante.43 Daí o 

cuidado do autor em encarar os direitos como derivativos de princípios morais mais 

fundamentais, designadamente, daqueles dois princípios de justiça por ele estatuídos os 

quais já foram aqui analisados: os princípios do respeito e do prejuízo. Da minha parte, 

porquanto mostra ter do seu lado os melhores argumentos, julgo que Regan consegue 

justificar essa derivação. 

                                                 
43 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 269, 270. 
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Antes de mais, atentemos no modo como o autor define o que são os direitos. 

Regan começa por distinguir entre direitos legais e direitos morais.44 Os primeiros 

encontram-se exarados por escrito nas diversas legislações criadas a nível nacional e 

internacional; os segundos são independentes e mais básicos do que os primeiros. A 

história do advento constitucional dos direitos no último quartel do século XVIII sustenta 

esta interpretação de que existem direitos morais independentes e mais básicos do que 

os direitos legais. Como é sabido, foi o reconhecimento de que os governos devem 

proteger os direitos dos cidadãos que esteve na forja, quer da Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América, quer da Declaração dos Direitos do 

Homem e dos Cidadãos emitida pela Assembleia Nacional Francesa. Ou seja, foi o 

reconhecimento moral dos direitos dos indivíduos que ulteriormente conduziu à sua 

formalização legal. 

Ciente dessa precedência, Regan restringe a sua investigação à defesa dos 

direitos morais dos indivíduos, e pouco avança sobre os contornos do que seria a 

ulterior legalização desses direitos no caso dos animais não-humanos.45 Na esteira de 

Regan, também opto por limitar estas páginas à análise da noção de direitos morais, 

com a esperança de que a sua discussão possa de algum modo contribuir para o 

desbravar de terreno na atribuição de direitos legais a indivíduos não-humanos. Assim, 

em consonância com Regan, quando doravante me referir aos direitos dos indivíduos 

estarei a referir-me unicamente aos seus direitos morais. 

                                                 
44 Para essa distinção, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 267-269; e T. Regan e C. 
Cohen, The Animal Rights Debate, p. 151. 
45 A única ocasião em que Regan reflecte sobre o problema do reconhecimento legal dos direitos 
dos animais reporta-se ao ensaio de 1979, «Animals and the Law: The Need for Reform» 
(reeditado na obra All That Dwell Therein). Todavia, o argumento que Regan aí desenvolve é um 
argumento estritamente moral. Ele escreve: «Indeed, my short answer to the question, “Why 
ought the law to grant legal rights to animals?” is, “because morality will not be satisfied with 
anything less.”» T. Regan, All That Dwell Therein, p. 157. Importa referir, houve outros autores 
que deram passos importantes para a defesa dos direitos legais dos animais. Um deles é o 
advogado Gary L. Francione, o qual elabora aquela que é, na opinião de muitos, uma das 
melhores análises de casos concretos da aplicação da lei relativamente ao uso de animais, a fim 
de denunciar as suas contradições e diagnosticar, como ele apelida, a «patologia» subjacente à 
concepção dos animais como propriedade. Ver Gary L. Francione, Animals, Property, and the 
Law, Philadelphia, Temple University Press, 1995. Outro autor incontornável, o qual já aqui foi 
referido, é Steven Wise. Este opta por propor o alargamento da titularidade de direitos legais aos 
animais em função do seu grau de autonomia prática (uma noção cujo significado vimos atrás, na 
secção 3.1 do segundo capítulo da primeira parte). 
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Disto isto, a definição reganiana dos direitos capitaliza alguns contributos que 

outros autores fizeram sobre o tema. Regan acolhe a ideia, defendida por Mill e hoje 

enraizada no pensamento ético, segundo a qual os direitos morais são reivindicações 

válidas (valid claims).46 Na opinião do nosso autor, quem melhor articulou essa ideia foi 

o filósofo Joel Feinberg. De acordo com Feinberg, os indivíduos só têm o direito moral a 

serem tratados de certa forma na condição de terem uma reivindicação válida contra 

outros indivíduos para que eles os tratem dessa forma. E, explica Feinberg, os 

indivíduos só têm uma reivindicação válida para que outros os tratem de certa forma 

quando os outros têm o dever moral de os tratar dessa forma.47 

Regan retira desta exposição de Feinberg que a validação dos direitos dos 

indivíduos depende, em última análise, da existência de uma base mais substantiva que 

determine o modo como cada indivíduo deve ser moralmente considerado. Está assim 

montado o cenário onde Regan constrói o seu argumento em defesa dos direitos dos 

sujeitos de uma vida, humanos e não-humanos.48 

Se se assumir que ambos os princípios morais do respeito e do prejuízo são 

justificáveis, então, assevera Regan, todos os que forem capazes de compreender e 

acatar esses princípios morais – todos os agentes morais – têm o dever de tratar todos 

os sujeitos de uma vida, humanos ou não, com indeclinável respeito pelo seu valor 

inerente, e têm também o dever prima facie de não os prejudicar. Prossegue Regan, se 

se assumir que os indivíduos têm uma reivindicação válida contra outros indivíduos para 

que eles os tratem em conformidade com aquilo que lhes é moralmente devido, e se se 

assumir que os direitos morais são reivindicações válidas, por conseguinte, é legítimo 

inferir que todos os sujeitos de uma vida, humanos e não-humanos, têm o direito a 

serem respeitados enquanto possuidores de valor inerente e têm também o direito prima 

                                                 
46 Mill escreve: «When we call anything a person’s right we mean that he has a valid claim upon 
society to protect him in the possession of it, either by the force of law or by that of education or 
opinion.[…]To have a right, then, is, I conceive, to have something society ought to defend me in 
the possession of.» J. S. Mill, Utilitarianism, p. 66.  
47 Cf. J. Feinberg, «The Nature and Value of Rights», in Journal of Value Inquiry 4, 1970, pp. 243- 
-257. 
48 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 276-280; e T. 
Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 196, 197. 
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facie a não serem prejudicados, direitos esses que devem ser contemplados por todos 

os agentes morais. 

 

5.2 – A Resposta de Regan a Algumas Objecções 

 

Para vincar a tese de que também os sujeitos de uma vida não-humanos – todos 

os mamíferos e as aves – merecem, tanto quanto nós merecemos, a titularidade de 

direitos, Regan antecipa e refuta a objecção segundo a qual só podem ter direitos 

aqueles indivíduos capazes de fazer reivindicações válidas contra outros. Claro está, se 

aceitássemos esta perspectiva, os animais não poderiam ter direitos morais contra nós. 

No entanto, sucederia que também não os teriam os pacientes morais humanos, o que 

seria parcial e arbitrário para não dizer mais.  

A alternativa adequada, assegura Regan, consiste em conceber a titularidade de 

direitos morais como a posse de um estatuto moral, estatuto esse que não é adquirido 

em função de quaisquer actos voluntários no âmbito de um qualquer arranjo social 

(como pretendem, por exemplo, as éticas contratualistas), mas um estatuto cujo 

reconhecimento se encontra em estrita correlação com os deveres que nos são exigidos 

enquanto agentes morais, deveres esses que, por uma questão de justiça igualitária, 

enfatiza Regan, também terão de impor constrangimentos na nossa relação com os 

pacientes morais.49 

O filósofo Carl Cohen, um dos maiores críticos de Regan na questão dos direitos 

dos animais (e co-autor do Debate), tece uma extensa argumentação sobre esta 

matéria. Segue-se, muito resumidamente, a confrontação entre as três principais 

objecções que Cohen dirige contra a ideia de atribuir direitos morais a animais não- 

-humanos, e as principais respostas que Regan dá a tais objecções. 

A primeira objecção de Cohen assume a forma do seguinte argumento: os 

animais não podem ter direitos morais porque eles vivem num «mundo amoral», isto é, 

num mundo em que nada é certo ou errado e em que, portanto, nenhum indivíduo pode 

                                                 
49 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 273-276. A esse 
propósito, Regan designa os direitos não-adquiridos de direitos básicos. 
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ter quaisquer direitos contra outro. É por isso que 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 de Cohen,  

 
nem a zebra nem a leoa têm direitos contra a outra.[…]As suas vidas são totalmente 

amorais. [O]s animais não fazem nada moralmente errado, nunca. No seu mundo 

não há erros [morais] e não há direitos.50 

 

Regan concorda com Cohen que os animais não-humanos, porque carecem da 

sofisticação mental necessária, são incapazes de conceber e respeitar os direitos 

morais uns dos outros. Tal parece incontroverso. Porém, adverte Regan, do facto dos 

animais não terem direitos contra outros animais não se segue que eles não possam ter 

direitos contra nós – pois nós, enquanto agentes morais, já somos obviamente capazes 

de conceber e respeitar os seus direitos, se tivermos razões para isso.51 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. 

A segunda objecção de Cohen pode resumir-se nesta sua crítica aos defensores 

dos direitos dos animais: eles, acusa Cohen,  

 
supõem erradamente que os direitos estão ligados a certas capacidades ou 

sensibilidades individuais identificáveis, e não conseguem ver que os direitos 

surgem apenas numa comunidade de seres morais, e que por isso há esferas em 

que os direitos se aplicam e esferas em que não se aplicam.52  

                                                 
50 «[N]either the zebra nor the lioness has a right against the other.[…]Rights are pivotal in the 
moral realm and must be taken seriously, yes; but zebras and lions and rats do not live in a moral 
realm; their lives are totally amoral. There is no morality for them; animals do no moral wrong, 
ever. In their world there are no wrongs and there are no rights.» T. Regan e Carl Cohen, The 
Animal Rights Debate, p. 31. 
51 Para a resposta de Regan a este argumento de Cohen, cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal 
Rights Debate, pp. 273-275; e T. Regan, Defending Animal Rights, pp. 76-78.  
52 «They mistakenly suppose that rights are tied to some identifiable individual capacities, or 
sensibilities, and they fail to see that rights arise only in a community of moral beings, and that 
therefore there are spheres in which rights do apply and spheres in which they do not.» C. Cohen, 
«Do Animals Have Rights?», in Ethics and Behavior 7, no. 2, 1997, p. 95. 
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Assim, os animais não podem ter direitos porque eles não pertencem à única 

comunidade à face da terra – a comunidade humana – em que surge a noção moral de 

direitos. 

Regan contra-argumenta: Cohen faz uma clara confusão entre a origem de um 

conceito (as condições de formação do conceito de direitos) e o escopo da sua 

aplicação (o conjunto dos objectos a que se aplica esse conceito).53 Ora, como é lógico, 

o escopo da aplicação dos conceitos que formamos é determinado independentemente 

da sua origem. Para ilustrar essa independência, Regan dá-nos o exemplo do conceito 

de «sistema nervoso central». Esse conceito biológico surge apenas entre os humanos, 

porque só os humanos, tanto quanto sabemos, têm a capacidade mental para formar 

esse conceito. No entanto, observa Regan, tal conceito é aplicável, com inteligibilidade, 

a todos aqueles animais não-humanos que possuem sistema nervoso central. 

Neste mesmo aspecto, não encontramos nada de diferente quando falamos de 

direitos. O conceito moral de direitos surge apenas no seio da comunidade humana, 

pois, tanto quanto sabemos, apenas nós conseguimos formar esse conceito quando 

pensamos sobre como devemos tratar e ser tratados pelos outros. No entanto, tal facto, 

por si só, não coloca quaisquer entraves à possível aplicação do conceito de direitos 

relativamente ao tratamento de outros indivíduos que não pertençam à nossa 

comunidade humana. Tais entraves terão de advir da demonstração de que não é 

inteligível a aplicação desse conceito para definir a importância moral desses indivíduos 

não-humanos, uma demonstração que Cohen falha uma vez mais em fazer.    

Finalmente, a terceira objecção de Cohen à atribuição de direitos aos animais, e 

a última a ser aqui considerada, prende-se com aquilo que ele reconhece ser o carácter 

«essencialmente moral» da vida humana. Escreve Cohen:  

 
A capacidade de fazer juízos morais que distingue os seres humanos dos animais 

não é um teste a ser administrado aos seres humanos um a um.[…]A distinção 

crucial é de tipo. Por serem seres de um certo tipo os seres humanos têm direitos 

                                                 
53 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 281- 
-284; e T. Regan, Defending Animal Rights, pp. 80-83. 
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que lhes pertencem enquanto seres humanos; os seres humanos vivem vidas que 

serão, foram ou permanecem essencialmente morais.54 

 

Porque os animais não pertencem, como nós pertencemos, a um tipo de seres 

que têm a capacidade de fazer juízos morais, afirma Cohen, eles não podem possuir, 

como nós podemos, direitos morais. 

Contesta Regan, atribuir erradamente a todos e a cada um dos indivíduos que 

integram um grupo uma propriedade que é pertença colectiva desse grupo é cometer 

um erro lógico comum, conhecido por falácia da divisão.55 Cohen comete essa falácia, 

pois embora a moralidade seja uma característica distintiva da nossa espécie, no 

entanto, não deixa de ser verdade, como já aqui foi referido, que alguns humanos, dada 

a sua profunda debilidade mental, nunca foram, não são, nem nunca serão agentes 

morais. É pelo-tanto falso que todos «os seres humanos vivem vidas que serão, foram 

ou permanecem essencialmente morais.» Assim, este último argumento coloca Cohen 

numa posição difícil. Ele não pode coerentemente negar direitos aos animais com base 

na sua incapacidade para a agência moral sem também negar direitos àqueles humanos 

que nunca tiveram, não têm, e nunca terão uma vida essencialmente moral. 

Novamente, a alternativa adequada é aquela que Regan propõe. Devemos 

respeitar os direitos morais dos indivíduos, não por causa das propriedades que existem 

colectivamente nos grupos a que eles pertencem, mas por aquilo que cada indivíduo é – 

pelas suas capacidades que o tornam susceptível de ser beneficiado ou prejudicado 

pelas nossas acções. Isto conduz-nos à questão de saber se os seres tão-só 

conscientes e os seres vivos não-conscientes, em virtude de também eles poderem ser 

prejudicados ou beneficiados pelas nossas acções, merecem a titularidade de direitos 

                                                 
54 «The capacity for moral judgment that distinguishes humans from animals is not a test to be 
administered to humans one by one.[…]The critical distinction is one of kind. Humans are of such 
a kind that rights pertain to them as humans; humans live lives that will be, or have been, or 
remain essentially moral.[…]On the other hand, animals are of such a kind that rights never 
pertain to them; what humans retain when disabled, rats never had.» T. Regan e C. Cohen, The 
Animal Rights Debate, p. 37. 
55 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 275- 
-279. De modo a expor a enormidade do erro que está aqui em causa, veja-se o seguinte 
raciocínio. A Selecção Portuguesa de Futebol tem jogado mal nos jogos de apuramento para o 
Mundial; logo, todos e cada um dos jogadores portugueses têm jogado mal nessa competição. 
Ora, esta consequência não se segue daquela premissa. É este mesmo tipo de vício lógico que 
encontramos na argumentação de Cohen. 
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morais. A resposta a essa questão requer que seja melhor esclarecida a importância do 

estatuto moral que a posse de direitos garante aos indivíduos. 

 

5.3 – A Consciência Como Fronteira da Posse de Direitos 

 

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

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

Segundo o autor, possuir direitos negativos significa «ter uma espécie de escudo moral 

protector, algo que podemos imaginar como um sinal invisível de “Proibido 

Transgredir”», o qual serve de marco orientador para tudo aquilo que não podemos 

fazer aos titulares de direitos.56 Regan deve ao filósofo Robert Nozick esta imagem dos 

direitos como sinais invisíveis de «Proibido Transgredir».57 Regan também adopta a 

analogia que o filósofo Ronald Dworkin faz com os jogos de cartas, e concebe os 

direitos como «trunfos» imbatíveis (trumps) que os indivíduos detêm contra os seus 

adversários no contexto moral da disputa de interesses.58 

A ideia central que aqui encontramos é a de que violar os direitos dos indivíduos 

na perseguição de quaisquer benefícios que lhes sejam alheios, sejam egoístas ou 

sociais, é absolutamente errado. Se se tratar de um direito prima facie, assevera Regan, 

como sucede com o direito a não se ser prejudicado, então é absolutamente errado 

ultrapassar os limites em que é moralmente permissível violar esse direito. Esta 

concepção dos direitos coaduna-se na perfeição com o carácter absoluto do valor 

inerente que Regan atribui aos sujeitos de uma vida. No entanto, também se torna 

evidente, à luz dessa concepção, que nem todos os seres aqui tidos como 

inerentemente valiosos – nem todos os seres vivos – merecem a titularidade de direitos.  

Argumentei atrás que os seres vivos não-conscientes, porquanto são pacientes 

morais, merecem o nosso reconhecimento do seu valor inerente, um valor que é 

                                                 
56 «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. 
57 Cf. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York, Basic Books, 1974. 
58 Cf. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977. 
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absoluto em relação ao seu valor instrumental. Temos assim o dever prima facie de não 

condicionar, limitar ou extinguir as suas vidas para nosso benefício. Contudo, também 

foi defendido que, por uma questão de justiça, dada a diferença entre os respectivos 

níveis de afectação, devemos assegurar os interesses que sejam essenciais para a 

nossa felicidade e bem-estar, mesmo se a satisfação de tais interesses implicar o 

sacrifício instrumental daqueles seres. Por conseguinte, quando os nossos interesses 

essenciais chocam com os seus interesses, não encontramos nenhum fundamento 

plausível para considerar que esses seres detêm trunfos imbatíveis contra nós; não 

encontramos nenhum sinal invisível de «Proibido Transgredir» que impeça a sua 

exploração ou destruição. Assim, se se concordar que em certas circunstâncias um tal 

sacrifício é justo, quem aceitar aquela concepção dos direitos não pode, com 

inteligibilidade, atribuir direitos aos seres vivos não-conscientes. 

Por esse motivo, o escudo moral protector que é aqui facultado aos seres vivos 

não-conscientes, comparativamente àquele que Regan faculta aos sujeitos de uma vida, 

é feito de uma liga bem mais frágil. Essa liga é composta pelos deveres prima facie que 

temos perante aqueles seres, mas porque nos podemos furtar a tais deveres em 

imensas ocasiões, falta-lhe o elemento que lhe confere uma resistência inexpugnável: a 

posse de direitos morais.  

Agora, importa esclarecer que este motivo, o qual invalida a derivação de direitos 

a partir dos nossos deveres no caso dos seres vivos não-conscientes, é um motivo que 

não tem cabimento na nossa relação com os animais sujeitos de uma vida ou tão-só 

conscientes. Pois no que concerne a todos os seres providos de consciência, sejam 

humanos ou não, é já tanta a proximidade entre os diversos níveis de afectação 

enquanto pacientes morais que se torna moralmente injusto desrespeitarmos o seu valor 

inerente para promovermos os nossos interesses essenciais. 

De forma a ilustrar este ponto, imaginemos uma situação em que queremos 

promover um interesse que é essencial para a felicidade e bem-estar de vários seres 

humanos em detrimento dos interesses de vários animais tão-só conscientes. 

Imaginemos que se quer construir uma escola, mas que a construção dessa escola 

resultaria na destruição de um pequeno lago o qual serve de habitat para rãs e 
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salamandras, cágados e peixes e, consequentemente, levaria à morte de todos esses 

animais. Se avaliarmos de modo equitativo o que cada indivíduo envolvido nesta 

situação tem a perder, parece óbvio, por tudo quanto aqui foi aduzido, que os humanos 

interessados, se a escola fosse construída noutro local, seriam muito menos 

prejudicados do que seriam os animais em causa se o seu habitat fosse destruído. 

Afinal, esses animais acabariam por morrer (por perder tudo o que pudesse haver de 

prazeroso e agradável nas suas experiências futuras) após uma penosa sujeição a 

momentos de dor intensa, desolação emocional e frustração, consoante as 

circunstâncias das suas mortes. 

Esta situação imaginária procura realçar que, ao invés do que sucede na nossa 

relação com os seres vivos não-conscientes, os animais tão-só conscientes são mais 

prejudicados – e são-no ainda mais os animais sujeitos de uma vida – quando 

desrespeitamos o seu valor inerente do que nós, humanos, seríamos se optássemos por 

formas de satisfazer os nossos interesses essenciais que não desrespeitassem o seu 

valor inerente. De facto, essa opção está ao nosso dispor. Temos a capacidade de 

promover os nossos interesses essenciais (aqueles interesses ligados, como indicou 

Taylor, à criação intelectual e estética, e aos sistemas legais, políticos e económicos 

necessários à nossa evolução civilizacional) sem precisarmos de afectar negativamente 

os outros animais conscientes que também habitam o nosso planeta, sejam sujeitos das 

suas vidas, sejam tão-só conscientes. 

Fundamentalmente, carecemos de matéria-prima, de fontes de energia, de solos 

para a agricultura, de recursos hídricos e de espaço para podermos satisfazer tais 

interesses. Para conseguirmos isso sem prejudicar os animais conscientes, há que 

implementar alternativas às práticas actuais de exploração do meio natural.  

Uma regra básica seria construir apenas em áreas já urbanizadas. Quando isso 

não fosse possível, teríamos de construir onde não houvesse interferência nos habitats 

naturais desses animais. Também teríamos de investir em fontes de energia que 

causassem o menor impacte possível nesses habitats (como o aproveitamento da 

energia das marés, a energia eólica e solar) em vez de construirmos barragens hidro- 

-eléctricas ou de optarmos por centrais termo-eléctricas alimentadas a combustíveis 
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fósseis, por exemplo. Todas as captações hídricas deveriam ser controladas para 

minimizar a transformação paisagística. As práticas agrícolas deveriam ser menos 

extenuantes para os solos, de modo a não dependermos de novas terras. Quanto ao 

abate de árvores, deveria ser feito em áreas reflorestadas para esse efeito, onde as 

populações de animais fossem cuidadosamente protegidas, e essa protecção também 

deveria ser garantida, por exemplo, nos locais de extracção de minérios e pedras – 

porém, a aposta prioritária teria de ser a reutilização de materiais e o uso de compósitos 

produzidos a partir de resíduos reciclados. Na eventualidade de ser estritamente 

necessário (e exequível), poder-se-ia também transferir, com o mínimo de stress e 

desconforto, as populações de animais para outros habitats capazes de as comportar. 

Pelo-tanto, porque essas alternativas existem, e porque quando não optamos 

pela sua implementação um número incontável de animais conscientes acabam por ser 

muito mais prejudicados do que nós seríamos se as colocássemos em prática, julgo que 

se exige, para evitar essa injustiça em benefício da nossa espécie, reconhecer os 

direitos morais, não só dos animais sujeitos de uma vida, conforme defende Regan, mas 

também dos animais tão-só conscientes. A justificação de que também os animais tão- 

-só conscientes possuem direitos procede do acatamento das mesmas considerações 

que Regan elabora em defesa dos direitos dos animais sujeitos de uma vida.   

Pois, se concordarmos com o alargamento não-arbitrário e imparcial da 

aplicabilidade dos princípios morais do respeito e do prejuízo (o qual foi atrás sugerido, 

na secção 3.3 deste capítulo), verificamos que também no caso dos seres tão-só 

conscientes temos o dever de respeitar o seu valor inerente e o dever prima facie de 

não os prejudicar. Portanto, se recorrermos ao mesmo encadeamento de razões que 

Regan adopta para justificar a atribuição de direitos aos sujeitos de uma vida, isto é, se 

aceitarmos que os direitos morais são reivindicações válidas e que os indivíduos têm 

uma reivindicação válida contra outros indivíduos para que cumpram o seu dever moral, 

chegamos à conclusão segundo a qual também os seres tão-só conscientes têm contra 

nós, agentes morais, o direito a serem tratados com o devido respeito pelo seu valor 

inerente e o direito prima facie a não serem prejudicados. 
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Mais especificamente, verificamos assim que também devemos atribuir aos 

seres tão-só conscientes os mesmos direitos básicos à vida, à liberdade e à integridade 

corporal que Regan atribui aos sujeitos de uma vida. Tais direitos, garante o autor, são 

aqueles que melhor asseguram a devida protecção contra as mais graves formas de 

desrespeito pelo valor inerente dos indivíduos.59 Assim, de acordo com esta concepção, 

o nosso reconhecimento dos direitos dos animais – sujeitos de uma vida e tão-só 

conscientes – equivaleria na prática a: prescindir do consumo de carne e de muitos 

outros produtos de origem animal (sejam produtos alimentares, produtos de vestuário e 

de adorno); renunciar às futuras inovações médicas que poderão decorrer da 

experimentação animal; e acabar com os vários divertimentos e rituais culturalmente 

valorizados que sejam lesivos para os animais. 

Agora, aquelas apreciações acima esboçadas sobre a possibilidade de 

promovermos os nossos interesses essenciais sem necessitarmos de negligenciar o 

estatuto moral dos animais conscientes só se referem aos danos colaterais contra esses 

indivíduos que poderíamos evitar. É claro, para demonstrar aquela possibilidade, 

importa também esclarecer que os nossos interesses em instrumentalizar 

prejudicialmente esses animais, exceptuando talvez no caso da experimentação animal, 

não se revestem de uma importância essencial para obtermos níveis aceitáveis de bem- 

-estar e felicidade. Reservo esse esclarecimento para a terceira e última parte, onde se 

procurará indicar que a implementação dos direitos dos animais poderia também ser, ao 

contrário do que normalmente se pensa, uma medida em muito benéfica para a nossa 

espécie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan, The Animal Rights Debate, pp. 151, 197-199; e T. 
Regan, Defending Animal Rights, pp. 36-38. 
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Deontologia e Egoísmo 
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Introdução 

 

Desde sempre, a filosofia tem-se visto a braços com a reputação de ser uma 

mera arte contemplativa, afastada das difíceis provações que a vida real oferece. A 

lendária anedota sobre Tales de Mileto, o primeiro filósofo, aquele que, segundo se 

conta, caíu a um poço quando distraído olhava as estrelas, exprime bem o 

distanciamento e a falta de sentido prático vulgarmente imputados à reflexão filosófica. 

Merecerão os teóricos da Ética Animal ser alvos contemporâneos dessa velha anedota? 

Terão eles, absorvidos nos seus elevados ideais morais, caído no poço do irrealismo 

prático? 

Poder-se-ia pensar que Regan mergulhou nesse poço. Com efeito, os objectivos 

práticos da sua teoria moral revelam-se extremamente exigentes. Porém, são-no ainda 

mais as conclusões defendidas nesta dissertação. Conforme aqui foi aduzido, devemos 

contemplar os direitos, não só dos mamíferos não-humanos e das aves, como propõe 

Regan, mas também dos répteis, anfíbios, peixes e cefalópodes. Além disso, também foi 

proposto o nosso dever prima facie de não afectarmos prejudicialmente os seres vivos 

não-conscientes. Serão estes objectivos realistas? Convenhamos, estaremos nós 

dispostos a abdicar dos nossos interesses por uma questão apenas de rectidão ética – 

de justiça – relativamente aos animais e às plantas? 

Sei bem que a posição ética aqui assumida é actualmente encarada como 

demasiado radical para granjear o acolhimento da generalidade dos agentes morais. 

Mas é preciso começar por algum lado. Tenho confiança que no médio ou mesmo no 

curto prazo, apesar da actual resistência, poderiam ser feitos avanços significativos no 

sentido da implementação dos direitos dos animais (doravante entendidos como os 

direitos de todos os animais conscientes). E quem sabe, talvez o reconhecimento 

desses direitos não-humanos viesse abrir o caminho em direcção a um respeito 

igualitário por todos os seres vivos. Porém, há que conseguir primeiro uma mobilização 

pública e política em prol dos direitos dos animais. Como seria isso possível? 

Uma parte substancial da discussão que se segue incidirá sobre a função que as 

emoções desempenham no plano da reflexão moral. Mais uma vez, os estudos 
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efectuados por Damásio serão valiosos: desta feita servirão de apoio à caracterização 

das operações emocionais que estão na origem da nossa tendência para sermos 

egoístas relativamente aos animais que exploramos. A minha perspectiva é a de que as 

nossas emoções egoístas podem toldar o pensamento racional e impedirem-nos de 

ajuizar com o devido rigor lógico sobre a nossa relação ética com os animais. De tal 

maneira que a única forma eficaz de persuadir a larga maioria dos agentes morais a 

aceitar racionalmente a causa dos direitos dos animais passa por recrutar a sua 

emotividade egoísta através do apelo a benefícios humanos. 

Assim, num primeiro momento, acompanho Regan na desmistificação de alguns 

dos exageros típicos relativamente àquilo que perderíamos com a implementação dos 

direitos dos animais. Num segundo momento, empenho-me na tarefa de demonstrar que 

essa implementação comportaria o ganho de benefícios extremamente importantes para 

a nossa espécie. Tal demonstração procurará salientar a pertinência que o respeito 

pelos direitos dos animais seria capaz de assumir para a recuperação da integridade e 

estabilidade ambientais, recuperação essa que, perante o avomular das evidências, se 

impõe cada vez mais como necessária à nossa própria sustentabilidade básica. 
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1 – A Relutância de Regan em Equacionar Possíveis Benefícios 

1.1 – A Crítica Reganiana Contra a Legitimação Utilitarista 

         da Experimentação Animal 

 

Uma estratégia de consciencialização assumidamente antropocêntrica (no 

sentido primário de se centrar em vantagens humanas) conseguiria imprimir um carácter 

mais apelativo à causa dos direitos dos animais. Isso parece óbvio. Contudo, Regan em 

momento algum recorre a uma tal estratégia. A sua abordagem deontológica despreza 

totalmente a problemática dos benefícios provenientes da acção moral. Esse é o preço a 

pagar quando se constroem princípios deontológicos: de acordo com tais princípios, um 

acto é eticamente correcto tão-só pelo tipo de acto que é (por ser justo), e não pelos 

benefícios que acarreta. Deste modo, defende Regan, nenhum acto que seja injusto, 

mesmo que se mostre vantajoso, deve ser praticado – nem sequer quando a nossa 

recusa em praticá-lo ameaça claramente trazer grande desvantagem para nós.  

Firmado nesta concepção deontológica da moralidade – segundo a qual 

devemos sempre fazer o que é certo sem olhar ao modo como somos beneficiados ou 

prejudicados pelas consequências das nossas acções – Regan tenciona oferecer uma 

alternativa relativamente à corrente utilitarista da Ética Animal. Vimos atrás que o 

utilitarismo, muito genericamente, assume que uma acção é preferível se nenhuma 

outra acção trouxer melhores consequências para todos os seres sencientes afectados 

por essa acção, sejam humanos ou não-humanos. É este, em suma, o princípio da 

utilidade: cada acção vale pela sua utilidade, porquanto acarreta as melhores 

consequências para o maior número de indivíduos envolvidos. No entanto, embora 

possa surgir como bastante atractivo, especialmente para quem se preocupa com o 

tratamento e o estatuto moral dos animais, vimos também que o utilitarismo incorre 

numa falha fundamental, não só no âmbito da Ética Animal, mas também no âmbito da 

ética humana.  

Se observarmos de mais perto, percebemos que o seu objectivo último é o de 

maximizar o cômputo agregativo das consequências benéficas para todos os indivíduos 

que afectamos com as nossas acções. Segue-se pois uma implicação inaceitável: na 
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eventualidade do sacrifício de um indivíduo ou de uma classe de indivíduos produzir 

consequências maximizadoras para esse cômputo agregativo (porquanto beneficia um 

maior número de outros indivíduos), então um tal sacrifício torna-se moralmente exigível 

de acordo com os utilitaristas – assim, quem se encontra em minoria, seja humano ou 

não (o utilitarismo não faz distinções especistas), corre o sério risco de ser explorado ou 

morto em proveito da maioria.  

Regan, ciente dessa implicação, num dos seus primeiros ensaios sobre Ética 

Animal, intitulado «Utilitarianism, Vegetarianism and Animal Rights», apressa-se a 

defender a necessidade do reconhecimento dos direitos dos indivíduos como resposta 

às insuficiências do utilitarismo para sustentar adequadamente as nossas obrigações 

morais.1 Nesse ensaio, Regan lança a seguinte crítica, uma crítica que é, no meu 

entender, extremamente poderosa: a lógica agregativa inerente ao utilitarismo legitima a 

experimentação em humanos, sempre que essa prática se venha a revelar mais 

vantajosa do que a experimentação animal para o tratamento de doenças humanas. 

Regan dirige essa crítica a Singer. Para averiguar se ela é válida, vejamos o argumento 

que Singer elabora contra a experimentação animal.2 

Singer admoesta que, para serem consistentes do ponto de vista moral, os 

investigadores que realizam experiências devem respeitar equitativamente os interesses 

similares dos humanos e dos animais não-humanos. Nessa condição, os investigadores 

deveriam submeter os animais apenas àquelas experiências que não teriam relutância 

em fazer em humanos dotados de capacidades moralmente relevantes similares ou 

inferiores – por exemplo, em humanos com lesões cerebrais graves e irreversíveis ou 

mesmo em crianças pequenas que manifestassem níveis de auto-consciência e 

autonomia similares ou inferiores aos de muitos dos animais usualmente utilizados em 

experiências. Portanto, porque os investigadores não estariam certamente dispostos a 

realizar experiências prejudiciais em tais humanos, então, conclui Singer, por uma 

                                                 
1 Esse ensaio data de 1980 e encontra-se reeditado na obra All That Dwell Therein, cf. pp. 40-60. 
2 Para a argumentação do autor, cf. P. Singer, «All Animals Are Equal», in Tom Regan e Peter 
Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations, p. 80. Regan refere-se a este ensaio de 
Singer na sua crítica. 
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questão de coerência moral, essas mesmas experiências não deveriam ser feitas em 

animais com capacidades moralmente relevantes similares ou superiores.3  

Assevera Regan, este argumento revela-se porém problemático.4 Para justificar 

que é moralmente exigível não realizar experiências prejudiciais em certos animais por 

uma questão de coerência relativamente ao modo como estamos dispostos a tratar os 

nossos congéneres humanos, há que demonstrar primeiro porque é que é moralmente 

exigível não fazer experiências prejudiciais em humanos. Contudo, Singer não clarifica 

esse ponto fundamental. Não basta apelar àquilo que as pessoas «certamente» fariam. 

É preciso explicar porque é que a relutância em fazer experiências prejudiciais em 

humanos é justificada do ponto de vista moral. Singer claramente repudia a 

experimentação em humanos (como qualquer pessoa de bom senso), mas ele não 

avança nenhuma explicação nesse sentido. E infelizmente para Singer, a sua filiação 

com o utilitarismo impede-o de conseguir uma explicação minimamente sustentada. 

Singer responde com assertividade ao ensaio supra-mencionado de Regan, 

concordando com ele que o utilitarismo pressupõe o «princípio da igualdade de 

interesses». Segundo Singer, esse princípio 

 
apenas torna explícito que, porque o princípio da utilidade é a única base da 

moralidade, nenhum outro princípio irá limitar a aplicação do princípio da utilidade, 

ou afectar o modo como opera.5 

 

Singer explicita melhor o significado desse princípio da igualdade no ensaio que 

é visado pela crítica de Regan: «os interesses de cada ser afectado por uma acção 

devem ser tidos em consideração e receber a mesma importância do que os interesses 

                                                 
3 Segundo Singer, essa incoerência moral resulta de um preconceito especista. Escreve o autor: 
«The experimenter, then, shows a bias in favor of his own species whenever he carries out an 
experiment on a nonhuman for a purpose that he would not think justified him in using a human 
being at an equal or lower level of sentience, awareness, ability to be self-directing, etc.» P. 
Singer, «All Animals Are Equal», p. 80.  
4 Cf. T. Regan, «Utilitarianism, Vegetarianism, and Animal Rights», pp. 48, 49. 
5 «The principle of equality of interests merely makes it explicit that, because the principle of utility 
is the sole basis of morality, no other principle will limit the application of the principle of utility, or 
affect the way in which it operates.» P. Singer, «Utilitarianism and Vegetarianism», in Philosophy 
and Public Affairs, Vol. 9, no. 4, 1980, p. 329. 
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similares de qualquer outro ser.»6 O mesmo é dizer, em termos agregativos, que a 

importância moral dada aos interesses de um menor número de indivíduos é menor do 

que a importância dada aos interesses similares de um maior número de outros 

indivíduos. Assim, associando este princípio da igualdade de interesses ao princípio da 

utilidade, resta ao utilitarista fazer as contas. Como o próprio Singer concede: 

 
Se um animal, ou até mesmo uma dúzia deles, devessem ser submetidos a 

experiências para salvar milhares de pessoas, eu acharia correcto e de acordo com 

a igual consideração de interesses que assim fosse feito. A todos os níveis, esta é a 

resposta que deve ser dada por um utilitarista.7  

 

Nesta conformidade, a crítica de Regan afigura-se pertinente. Sempre que essa 

prática se revelasse mais útil do que a experimentação em animais, um utilitarista seria 

obrigado a reconhecer que haveria razões morais para privilegiar a experimentação em 

humanos (tanto mais se estes, por exemplo, fossem orfãos, para evitar o possível 

agravo dos interesses sentimentais de familiares, e estivessem irremediavelmente 

debilitados ao ponto de serem menos aptos nas suas capacidades moralmente 

relevantes do que os animais usualmente utilizados em experiências). Aliás, a utilidade 

acrescida da experimentação em humanos não seria incomum dado que os resultados 

assim obtidos seriam cientificamente mais fiáveis pois anulariam os riscos das 

extrapolações feitas a partir de evidências provenientes de outras espécies.  

Deste modo, bastaria mostrar, na balança utilitarista, que o peso total da 

satisfação dos interesses dos humanos beneficiados viria a superar o peso total da 

frustração dos interesses dos animais ou dos humanos sacrificados, para que os 

utilitaristas requeressem moralmente a experimentação, quer em animais quer em 

humanos, consoante as circunstâncias ditassem o curso de acção mais útil a seguir. 

                                                 
6 Nesta questão, Singer não perde de vista a famosa fórmula benthiana. Ele escreve: «Jeremy 
Bentham incorporated the essential basis of moral equality into his utilitarian system of ethics in 
the formula: “Each to count for one and none for more than one.” In other words, the interests of 
every being affected by an action are to be taken into account and given the same weight as the 
like interests of any other being.» P. Singer, «All Animals Are Equal», p. 77. 
7 «If one, even a dozen animals had to suffer experiments in order to save thousands, I would 
think it right and in accordance with equal consideration of interests that they should do so. This, 
at any rate, is the answer a utilitarian must give.» P. Singer, Practical Ethics, p. 67. 
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Já a ética deontológica de Regan não contemporiza que alguém – humano ou 

não – possa ser sacrificado em benefício de terceiros: a tónica é colocada sobre o nosso 

dever incondicional de respeitarmos a autonomia própria de cada indivíduo, as suas 

orientações e preferências, porquanto cada indivíduo merece ser valorizado por si 

mesmo (por aquilo que lhe acontece em virtude da sua capacidade psicofísica de ser 

afectado pelas nossas acções), e não pela utilidade instrumental que venha a 

representar para a satisfação dos interesses de outrem. Regan condena assim a 

obliteração sacrificial do indivíduo consentida pelo utilitarismo: ele prescreve que 

devemos tratar todos os sujeitos de uma vida, humanos ou não, nunca como meros 

meios para alcançar os fins impostos pela colectividade senciente, mas sempre como os 

seres inerentemente valiosos que são, susceptíveis de levarem vidas livres, plenas e 

agradáveis, de acordo com a sua própria autonomia.  

Daí que Regan considere que a experimentação animal – à semelhança da 

experimentação humana – não seja, em circunstância alguma, eticamente justificável: 

«o mal feito a animais na persecução de propósitos científicos é errado»; e mesmo que 

sejam reais os benefícios que derivamos dessa prática, assevera Regan, tais benefícios 

«são obtidos desonestamente, e todos os ganhos são desonestos quando assegurados 

de modo injusto.»8 

Nesta matéria, vários autores acusaram Regan de inconsistência. Porque ele 

aceita ser permissível, mediante a aplicação do princípio da prevenção do pior, sacrificar 

animais para que se possam salvar seres humanos, então, defendem aqueles autores, 

ele também deveria aceitar, sob a alçada desse mesmo princípio moral, o recurso à 

experimentação animal sempre que essa prática levasse ao desenvolvimento de novas 

curas para doenças mortais humanas. No entanto, responde Regan, quem lança esta 

acusação de inconsistência falha em reconhecer as óbvias diferenças que distinguem a 

experimentação em animais daquelas situações às quais se deve aplicar o princípio da 

prevenção do pior.  

                                                 
8 «[T]he harm done to animals in pursuit of scientific purposes is wrong. The benefits derived are 
real enough; but some gains are ill-gotten, and all gains are ill-gotten when secured unjustly.» T. 
Regan, The Case for Animal Rights, p. 393. 
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Regan explica que em relação às situações de vida ou morte contempladas pelo 

princípio da prevenção do pior é assumido que não foram violados os direitos de 

ninguém. Contudo, 

 
assim que entramos num laboratório onde se faz experimentação em animais, a 

cena moral muda drasticamente. Quando um animal solitário é trazido para um 

laboratório, para ser aí usado em vista à obtenção de benefícios humanos, o direito 

desse animal em ser tratado com respeito foi violado. Uma vez isto reconhecido, 

[aquela] acusação de inconsistência perde tracção.9 

   

Estou de perfeito acordo com Regan. Aceito que são absolutamente injustos 

quaisquer ganhos obtidos com a experimentação animal, ou com qualquer outra 

actividade que, de modo deliberado e sistemático, prejudique de forma grave indivíduos 

cujas características psicofísicas moralmente relevantes não diferem em muito das 

nossas. Desta maneira, em vez de agirmos com o intuito de garantir a todo o custo o 

incremento de consequências benéficas (a promoção do maior bem-estar para o maior 

número, como querem os utilitaristas), parece mais acertado determinarmos a rectidão 

moral das nossas acções tendo em conta aquilo que deve ser feito: isto é, evitar sempre 

o tratamento abusivo e destrutivo de animais conscientes, sejam sujeitos de uma vida, 

sejam tão-só conscientes. Para assegurarmos a constância moral da nossa conduta, há 

pois que obedecer a certos princípios deontológicos. Em suma, acredito, na esteira de 

Regan, que devemos seguir à risca a máxima segundo a qual os fins (benéficos) não 

justificam os meios (injustos). Contudo, isso não implica ignorar os fins benéficos que 

conseguimos assegurar de modo justo. 

 

 

 

                                                 
9 Nesta passagem, Regan responde directamente a Singer, um dos que o acusam de 
inconsistência. «As soon as we enter a laboratory in which animals are experimented upon, 
however, the moral scene changes dramatically. When one solitary animal is brought into a 
laboratory, there to be used in pursuit of human benefits, that animal’s right to be treated with 
respect has been violated. Once this much is recognized, Singer’s charge of inconsistency has no 
traction.» T. Regan, The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, p. xxxi. 
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1.2 – Dois Comentários: o Problema do Desemprego  

         e a Dificuldade das Previsões Consequencialistas 

  

Na ânsia de desacreditar o argumento utilitarista de Singer para a adopção de 

uma dieta vegetariana, Regan chega mesmo a salientar a dificuldade que há em provar 

que a nossa espécie poderia colher benefícios generalizados a partir da abolição da 

exploração animal. Ele escreve:   

 
[N]ão é obviamente verdade que as consequências agregadas para todos os 

afectados seriam melhores, tomando tudo em consideração, se os métodos de 

criação intensiva fossem abandonados e todos nós (ou a maioria de nós) nos 

tornássemos (de uma vez ou gradualmente) vegetarianos.[…]A indústria animal é 

um negócio grande. Exactamente quantas pessoas estão envolvidas, directa ou 

indirectamente, é incerto, mas o número pode certamente ir com facilidade até às 

dezenas de milhar [só nos Estados Unidos. Por outro lado, não] basta apontar, como 

fazem às vezes os vegetarianos, que os grãos que não seriam utilizados para 

alimentar os animais criados intensivamente poderiam ser utilizados para alimentar 

as massas esfomeadas da humanidade; um utilitarista deve apresentar dados 

sólidos para mostrar que essa possibilidade é ao menos provável.10 

 

Segundo Regan, uma tarefa hercúlea que, nem Singer nem nenhum outro 

utilitarista, alguma vez se dispôs a cumprir cabalmente.  

Esta passagem de Regan merece dois breves comentários. O primeiro tem a ver 

com a questão dos empregos que desapareceriam em resultado da abolição da 

exploração animal. É difícil imaginar, e Regan seria o primeiro a concordar, que os 

trabalhadores perderiam mais com a extinção desses empregos do que os animais 

ganhariam se puséssemos fim ao seu sofrimento, às suas muitas privações e à sua 

                                                 
10 «[I]t is not obviously true that the aggregated consequences for everyone affected would be 
better, all considered, if intensive rearing methods were abandoned and we all (or most of us) 
became (all at once or gradually) vegetarians.[…]The animal industry is big business. It is 
uncertain exactly how many people are involved in it, directly or indirectly, but certainly the 
number must easily run into the many tens of thousands.[…]It is not enough to point out, as 
vegetarians sometimes do, that grains not used to feed intensively raised animals could be used 
to feed the starving masses of humanity; a utilitarian must have the hard data to show that this 
possibility is at least probable and, judged on utilitarian grounds, desirable.» T. Regan, The Case 
for Animal Rights, pp. 221, 222, 223. 
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matança. Obviamente, quem trabalha no negócio da exploração animal poderia 

enveredar por outras profissões. Aliás, como antecipa Sapontzis, o abandono da 

exploração animal 

 
iria por si só fornecer um incentivo adequado ao rápido desenvolvimento de 

negócios, de indústrias, de ocupações e de prazeres alternativos para repor as 

perdas ocasionadas pela libertação dos animais.11  

 

De forma que o fomento dessas alternativas ao consumo de carne e de outros 

produtos de origem animal criaria certamente novos postos de trabalho capazes de 

absorver o desemprego gerado pelo fim da exploração animal. 

Assim sendo, o ponto que quero realçar é o de que a manutenção dos empregos 

dependentes da exploração dos animais não é um interesse humano essencial na 

acepção aqui proposta: nem é um interesse estritamente necessário à felicidade e bem- 

-estar dos trabalhadores, nem é um interesse sócio-económico necessário ao nosso 

desenvolvimento civilizacional. 

O segundo comentário prende-se com a advertência de Regan quanto à 

insignificância de previsões que não consigam demonstrar que o nosso respeito 

igualitário pelos animais traria provavelmente benefícios antropocêntricos. Claramente, 

Regan está a pedir o impossível. Ninguém tem uma bola de cristal capaz de prever, com 

razoável detalhe, o que aconteceria se porventura viéssemos a tratar os animais com a 

justiça que lhes é devida. Da minha parte, tudo o que tenho é a expectativa – a qual 

creio ser legítima – de que os agentes morais, se forem esclarecidos quanto à 

importância dos benefícios que eles poderiam retirar do respeito pelos direitos dos 

animais, passem a tomar certas decisões e a adoptar determinados comportamentos 

com o intuito de conseguirem esses benefícios. 

 

 

                                                 
11 «[T]he development of alternatives to animal consumption[…]would itself provide adequate 
incentive to develop quickly alternative businesses, industries, occupations, and pleasures to 
replace the losses occasioned by liberating animals.» S. F. Sapontzis, Morals, Reason, and 
Animals, p. 101. 
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1.3 – Provar que Não Perdemos em Demasia  

        Não é Suficientemente Aliciante 

 

Da sua parte, Regan dispõe-se a cumprir outra tarefa na avaliação das 

consequências da nossa consideração deontológica pelos animais, a qual, como é de 

esperar, não envolve o ganho de quaisquer benefícios humanos. Ele parece 

compreender que enquanto os agentes morais continuarem a sobrevalorizar os 

benefícios da instrumentalização abusiva dos animais (quase todas as pessoas pensam 

que muitos desses benefícios são imprescindíveis para a sua própria sobrevivência), 

persistirá também a sua recusa natural em acatar a prática de qualquer sugestão 

prescritiva que implique acabar com tais benefícios. A fim de atenuar essa recusa por 

parte das pessoas, Regan não se furta a dar o seu contributo para a dissipação da aura 

de vital necessidade que rodeia, quer o consumo de carne e de outros alimentos de 

origem animal quer a experimentação animal. 

É vulgar acreditar que o nosso sustento depende da carne, do leite e seus 

derivados, e dos ovos. Apoiado porém em factos da ciência nutricionista, Regan 

esclarece que é perfeitamente possível cingirmo-nos aos vegetais e com eles obter uma 

alimentação completa e saudável (e bem saborosa).12 As pessoas também tendem a 

inflacionar as vantagens da experimentação animal, ao mesmo tempo que 

desconhecem os seus malefícios. Regan apresenta factos que atestam a real dimensão 

dos perigos para a saúde humana resultantes da aplicação do modelo animal em testes 

farmacológicos e etiológicos; e ainda refuta a ideia de que esse modelo terá sido 

condição necessária para as muitas conquistas que hoje lhe são atribuídas no combate 

contra várias doenças. Afinal de contas, ninguém pode garantir que não se teriam 

realizado as mesmas conquistas (e outras mais) caso a comunidade científica em peso 

                                                 
12 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 334-338. A propósito, vejam-se as 
recomendações sobre alimentação saudável da American Dietetic Association, talvez a mais 
conceituada autoridade a nível mundial sobre a matéria, disponíveis em http://www.eatright.org. 
Esta reconheceu recentemente que uma dieta vegetariana bem planeada, incluindo o 
vegetarianismo completo (que exclui a carne e ovos) e o veganismo (que exclui a carne, ovos e 
lacticínios), pode ser saudável, nutricionalmente completa e traz benefícios para a prevenção e 
tratamento de várias doenças. 
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tivesse seguido outro rumo e diligentemente desenvolvido técnicas de investigação as 

quais não utilizassem animais nas suas experimentações.13 

Em apoio da viabilidade científica desse rumo alternativo de investigação, 

encontramos vários métodos que possibilitam substituir actualmente os tradicionais 

testes em animais, tais como os modelos matemáticos e as simulações por computador, 

o estudo de células e tecido humanos cultivados in vitro, o estudo de organismos mais 

simples (como plantas e bactérias), a micro-dosagem de substâncias em voluntários 

humanos e a epidemiologia.14 

Pelo-tanto, podemos pois concluir o seguinte. Atendendo àquilo que foi dito 

sobre a nossa alimentação, e também sobre os empregos que dependem da exploração 

animal, e ao atentarmos ainda nos demais interesses que temos em explorar os animais 

(situados no plano relativamente mais supérfluo do vestuário, dos adornos, dos 

divertimentos e dos rituais), podemos verificar que, à excepção da experimentação 

animal, é óbvio que os interesses que temos em instrumentalizar prejudicialmente os 

animais não assumem para nós uma importância essencial, na acepção aqui proposta. 

Demais, também se deve compreender que, face às alternativas hoje existentes e aos 

                                                 
13 Cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 302-305. Regan chama a atenção 
para os retrocessos na investigação médica causados pelo recurso ao modelo animal no 
desenvolvimento da vacina para a poliomielite, na descoberta da relação entre fumar e as 
doenças cancerígenas, e na comprovação dos efeitos prejudiciais da exposição ao amianto e à 
baixa radiação (a lista de retrocessos continua e inclui, por exemplo, o atraso na utilização da 
digitalis para a terapêutica cardiovascular, que Regan não menciona). São também conhecidos 
vários exemplos de medicamentos testados com sucesso em animais mas com consequências 
devastadoras para nós, como a talidomida, o opren, o clioquinol, o eraldin, os quais provocaram 
em largas dezenas de milhar de casos, graves malformações congénitas, cegueira, paralisia, a 
destruição de orgãos e nervos, e a morte. Escreve Regan, «It is estimated that more than one 
hundred thousand Americans die and another two million are hospitalized every year because of 
the adverse effects of the prescription drugs they are taking. Even while acknowledging that 
deaths and disabilities attributable to adverse drug reactions are grossly underreported (the FDA 
itself estimates that the number reported is only 1 percent), these are not inconsiderable sums.» 
T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, p. 302. Sobre esta questão do real contributo 
da experimentação animal para a saúde humana, ver Hugh LaFollette e Niall Shanks, Brute 
Science: Dilemmas of Animal Experimentation, London, Routledge, 1996. 
14 Quanto à eficácia dessas alternativas, ver Sidney Gendin, «The Use of Animals in Science», in 
Tom Regan e Peter Singer (eds.), Animal Rights, Human Obligations, pp. 197-208; Malcolm 
Rowland, «Microdosing and the 3Rs», National Center for the Replacement, Refinement, and 
Reduction of Animals in Research (NC3Rs), 2006; e http://www.peta.org/factsheet/files/Facts 
sheetDisplay.asp?ID=87. 
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malefícios que causa, não é claro que a experimentação animal seja uma prática 

essencial para o avanço da ciência, se é que alguma vez o foi, como questiona Regan. 

Agora, este género de esclarecimentos, apesar da sua extrema relevância para a 

correcção de alguns exageros típicos sobre a utilidade instrumental dos animais, não 

tem contribuído eficazmente para a mudança das nossas atitudes práticas. Com efeito, 

tais esclarecimentos apenas provam que o justo respeito pelos direitos dos animais não 

é injusto para nós, humanos, porque não perdemos em demasia com as várias 

concessões que nos são exigidas. Claro está, Regan necessita enfatizar que as suas 

reivindicações abolicionistas salvaguardam o bem-estar básico dos mesmos agentes 

morais que procura mobilizar. Porém, penso ser seguro assumir que só isso não basta 

para convencer a generalidade das pessoas a alterarem radicalmente o seu modo de 

vida.  

Além de insistir apenas naquilo que não perdemos, seria mais proveitoso 

evidenciar também o que temos a ganhar com o acatamento dos direitos dos animais. É 

importante ter presente que se muitos benefícios são injustos, isso não significa que 

todos os benefícios que podem decorrer do nosso relacionamento com os animais têm 

de ser injustos. Assim, na esperança de que as pessoas se sintam motivadas para 

aderir à causa dos direitos dos animais, porque não tentar provar que elas teriam 

bastante a ganhar com a implementação desses direitos?  

Bem entendido, continua a ser impreterível demonstrar que devemos, por uma 

questão de justiça igualitária, obedecer a determinados princípios de conduta 

relativamente aos animais – uma demonstração que Regan, do meu ponto de vista, 

realiza com irrepreensível rigor racional. Mas para motivar a generalidade das pessoas a 

aperfeiçoarem-se como agentes morais, é preciso mais. Em acréscimo à demonstração 

racional de que certos princípios são justos, é preciso ponderar os prós e contras de 

forma a poder garantir às pessoas que elas, caso acatassem esses princípios, também 

seriam de algum modo compensadas por todas as restrições impostas. 

A hipótese explicativa elaborada por Damásio permite extrair ilacções úteis a 

partir das quais é possível esclarecer porque é que qualquer teoria moral – 

principalmente uma teoria tão exigente quanto é a ética reganiana – terá de recorrer a 
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uma tal estratégia de consciencialização, ou não conseguirá cativar e pôr em movimento 

os agentes morais. 

 

2 – A Necessidade de uma Ética Animal Mais Egoísta 

2.1 – A Influência das Emoções Sobre a Decisão Ética  

 

Damásio verifica que certas lesões do lobo frontal perturbam, de forma 

consistente e com gravidade, o comportamento social normal. No seu entender, a 

perturbação em causa deve-se, em grande parte, à danificação da chamada região 

ventromediana pré-frontal. Esta região, segundo o neurologista, está especialmente 

encarregue de estabelecer conexões entre as nossas experiências pessoais e as 

emoções correspondentes. Tais conexões processam-se da seguinte forma.15  

Com o auxílio dos circuitos pré-frontais geradores de memória, somos capazes 

de acumular conhecimentos úteis acerca das experiências que vamos tendo ao longo da 

nossa vida em sociedade. Esses conhecimentos incidem sobre as emoções que 

acompanham as nossas experiências; incidem, mais precisamente, sobre as emoções 

que influenciam as nossas escolhas e sobre as emoções positivas ou negativas 

(variantes da alegria e da mágoa) que são induzidas por tais escolhas, em virtude 

destas produzirem resultados recompensadores ou punitivos. Acabamos assim por 

associar, a nível mental, determinadas respostas emocionais com a obtenção de certos 

resultados em contextos sociais específicos. 

Através dessas associações mentais, aprendemos a separar gradualmente as 

nossas experiências em diferentes categorias conceptuais de situação social. Por via a 

podermos desencadear a resposta emocional mais adequada para a obtenção dos 

resultados mais vantajosos, conectamos cada categoria de situação social a um 

determinado tipo de emoção, por exemplo, a compaixão, a indignação ou a vergonha, 

em consonância com o nosso percurso individual de aprendizagem. Tais conexões 

processam-se a nível fisiológico, fora do alcance da mente consciente. A base neural 

que sustenta a nossa categorização mental de situações sociais cria uma rede de 

                                                 
15 Para a argumentação do autor, cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 144-159. 
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interligações bioeléctricas e bioquímicas com os dispositivos neurais que activam as 

reacções emocionais, como a região ventromediana pré-frontal, de maneira que, quando 

nos deparamos com situações sociais comparáveis àquelas que já experienciámos, 

conseguimos activar automaticamente (sem deliberação mental alguma) as emoções 

cuja orientação prática já deu provas de ser a mais adequada pelos bons resultados 

obtidos. 

Este mecanismo de aprendizagem emocional leva ao desenvolvimento da 

importante capacidade de prever as consequências futuras dos nossos actos sempre 

que tentamos, no âmbito das relações sociais, superar novos desafios que tenham algo 

em comum com os desafios enfrentados no passado. Eis a versão humana – a versão 

original, por assim dizer – da tese damasiana dos marcadores emocionais. Quando as 

circunstâncias exigem uma decisão no plano prático, imaginamos múltiplos cenários 

relativos às possíveis consequências das várias acções que ponderamos executar. Os 

primeiros passos rumo à eleição do melhor cenário dependem da activação automática 

de emoções de agrado ou de desagrado (bem como dos sentimentos agradáveis ou 

desagradáveis que se lhes seguem, se tivermos a percepção mental dessas emoções). 

Tais emoções têm assim o poder de marcar positiva ou negativamente os resultados 

futuros relativos às nossas opções possíveis.  

É por isso que quando imaginamos «um mau resultado associado a uma dada 

opção de resposta, por mais fugaz que seja, [sentimos] uma sensação visceral 

desagradável», antes mesmo de termos tempo para raciocinarmos com profundidade e 

detalhe sobre as vantagens ou desvantagens dessa opção.16 Da mesma maneira, 

sentimos imediatamente o incentivo de um estado corporal agradável quando 

imaginamos um bom resultado. A activação dos marcadores emocionais só é possível 

devido à bagagem de associações que o nosso organismo formou previamente, ao 

conectar diferentes emoções (as emoções que influenciaram as nossas escolhas e as 

emoções positivas ou negativas ligadas à recompensa ou à punição) com as diferentes 

decisões tomadas no passado e com os seus respectivos resultados.  

                                                 
16 «When the bad outcome connected with a given response option comes into mind, however 
fleetingly, you experience an unpleasant gut feeling.» A. Damásio, Descartes’ Error, p. 173. 
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Damásio entende que os marcadores emocionais dimanam de um conjunto de 

operações regulatórias que nos auxiliam, durante o decorrer das nossas vidas, a avaliar 

o ambiente e a reagir de modo adaptativo. De tal modo que, se os circuitos neurais 

envolvidos nessas operações forem danificados, o consequente desarranjo no processo 

de decisão compromete o adequado encaminhamento da vida em sociedade. Na 

prática, os doentes neurológicos que sofreram danos nesses circuitos perdem o seu 

sentido de responsabilidade; perdem a perspicácia necessária para proteger os seus 

próprios interesses; carecem das disposições normais para a cooperação; deixam de se 

preocupar com o modo como são vistos ou criticados; cessam de ser cautelosos e 

respeitadores em relação aos outros; e podem mesmo tornar-se explosivos, cruéis e 

desordeiros, com claro prejuízo para todos, incluindo eles próprios. A sua inépcia na 

avaliação emocional das situações sociais faz com que, em termos de comportamento 

ético, sejam propensos a desobedecer às normas e convenções instituídas.  

Muito significativamente, estes doentes não revelam diminuição alguma na sua 

capacidade de raciocinar de forma lógica e abstracta – tal facto leva Damásio a concluir 

que a bússola orientadora da nossa conduta prática é mais emotiva do que racional 

relativamente aos dilemas pessoais, sociais e éticos com os quais nos vemos 

confrontados no dia-a-dia. Ele explica que os marcadores emocionais intervêm nas 

fases iniciais da escolha das melhores soluções para esses dilemas – ao passo que a 

reflexão racional ocorre somente em fases subsequentes, quando os marcadores 

emocionais já trataram de reduzir drasticamente o número de alternativas a 

considerar.17 

Assim sendo, de acordo com esta abordagem neurobiológica, a nossa primeira 

reacção quando temos de tomar decisões éticas é, automaticamente, uma reacção 

emocional. Portanto, pode-se afirmar que o rumo da nossa actuação acaba por ser, em 

larga medida, norteado pelo tipo de emoções que aprendemos a sintonizar com certas 

                                                 
17 Acerca da função dissuasora dos marcadores emocionais prévia ao exercício da razão, 
Damásio escreve: «The signal may lead you to reject, immediately, the negative course of action 
and thus make you choose among other alternatives. The automated signal protects you against 
future losses, without further ado, and then allows you to choose from among fewer alternatives. 
There is still room for using a cost/benefit analysis and proper deductive competence, but only 
after the automated step drastically reduces the number of options.» A. Damásio, Descartes’ 
Error, p. 173. 
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categorias de situação social. As emoções que no passado motivaram as nossas 

escolhas e as emoções induzidas pela recompensa e pela punição estão na base da 

formação dos marcadores emocionais; os marcadores emocionais, por sua vez, 

exercem a sua influência sobre o nosso processo de decisão ética, por um lado, ao 

eliminarem prontamente, logo nas primeiras etapas do processo, aquelas alternativas 

mais desfavoráveis, e, por outro lado, ao realçarem aquelas alternativas que depois 

serão alvo da nossa análise e deliberação racionais. 

Por conseguinte, qualquer sugestão prescritiva que pretenda alterar o modo 

como decidimos tratar eticamente os indivíduos com os quais nos relacionamos terá de 

contemplar a orientação das nossas reacções emocionais. Julgo que essa é a melhor 

maneira de medir a força persuasiva da argumentação de Regan. Importa saber que 

tipo de reacções emocionais orientam a tomada de decisão dos agentes morais quando 

confrontados com a perspectiva de acatarem as restrições abolicionistas implicadas na 

implementação dos direitos dos animais – o mesmo é dizer: quando os agentes morais 

ponderam comprometer vários dos seus próprios interesses para respeitarem os 

interesses dos animais explorados. Com o apoio da teoria de Damásio, a secção que se 

segue procura determinar o carácter das emoções que normalmente sentimos quando 

os nossos interesses colidem com os interesses de outros indivíduos. 

 

2.2 – As Situações de Conflito  

         e o Carácter Egoísta das Emoções Humanas 

 

Dadas as exigências crescentes do nosso ambiente físico e sócio-cultural, os 

problemas que se nos põem e que requerem solução tornaram-se extremamente 

complexos. A fim de responder a tais problemas, a nossa fisiologia muniu-se de 

emoções com níveis de elaboração extraordinários. Contudo, o vasto rol de conquistas 

evolutivas das nossas emoções não inclui a improvisação livre. Porque procedem de 

mecanismos inatos moldados pelo genoma, todas as nossas respostas emocionais 
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exibem, explica Damásio, uma compleição mais ou menos estereotípica, cuja forma de 

execução se mostra invariável e bem definida.18 

Não obstante, embora sejam estereotípicas, Damásio reconhece que quanto 

mais elaboradas forem as nossas emoções, mais a aprendizagem se prova necessária 

para a correcta determinação das situações sociais em que devemos desencadeá-las. 

Assim, por exemplo, as ocasiões que despertam a nossa emoção de indignação em 

relação à conduta de outrem diferem porquanto diferem os nossos percursos individuais 

de aprendizagem sobre aquilo que determinamos ser ou não socialmente aceitável.19 

Mas apesar de podermos activar as nossas emoções em diferentes ocasiões, ainda 

assim, considero que desencadeamos o mesmo tipo de resposta emocional face a 

certas situações sociais.  

Mais especificamente, considero que na generalidade dos casos, quando 

entramos em conflito com outros indivíduos, as nossas emoções impelem-nos a 

proteger egoisticamente os nossos próprios interesses em detrimento dos interesses 

rivais de outros. As conclusões de Damásio parecem dar fundamento a esta afirmação. 

O neurologista assevera que as emoções humanas exibem uma compleição 

estereotípica na medida em que são condicionadas por actividades fisiológicas mais 

básicas; e salienta ainda que todas essas actividades fisiológicas estão empenhadas na 

                                                 
18 Cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 34, 35. Foi Darwin quem primeiro reconheceu a 
existência de aspectos invariáveis na expressão emocional de todas as pessoas de todas as 
raças e culturas. Cf. C. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, pp. 24, 130, 
131, 336. A sua tese da universalidade das expressões emocionais – segundo a qual todos os 
seres humanos apresentam as mesmas emoções – é sem dúvida a ideia mais original presente 
no Expression: de toda a obra, essa é a única tese que Darwin procurou defender sem recorrer a 
argumentos de outros autores, e que tentou sustentar empiricamente pelos seus próprios meios. 
Recentemente, o psicólogo experimental Paul Ekman recuperou essa ideia ao ter encontrado 
fortes evidências empíricas consistentes com as conclusões de Darwin. Veja-se o prefácio e 
posfácio de Ekman na referida edição do Expression (vide bibliografia).  
19 Para este exemplo, cf. A. Damásio, Looking for Spinoza, pp. 45, 46. Apesar da importância da 
aprendizagem para a sua activação, todas as expressões faciais de indignação revelam traços 
padronizados que não variam de pessoa para pessoa. Como aponta Damásio, essas expressões 
assentam na emoção mais elementar do nojo; a qual parte, por seu turno, de comportamentos de 
retraimento do organismo em relação a objectos avaliados como perigosos; comportamentos 
esses que integram, em última instância, processos metabólicos os quais incluem a gestão das 
secreções endócrinas e hormonais, bem como as contracções musculares relacionadas com a 
digestão. A invariabilidade operativa de todas estas actividades fisiológicas mais básicas acaba 
assim por condicionar e modular a nossa emoção de indignação, e, ulteriormente, o nosso 
sentimento de indignação. A padronização estereotípica das demais expressões emocionais 
humanas confirma a influência de condicionamentos e modulações similares. 
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gestão da vida do organismo – ou melhor, na boa gestão da vida do organismo. No 

entender de Damásio, as emoções completam a gama de reacções automáticas que 

procuram, a cada instante, optimizar a nossa interacção com o meio ambiente – para 

utilizar uma noção recorrente da sua teoria: as nossas emoções cumprem a função vital 

de promover o equilíbrio homeostático do nosso organismo com o mundo exterior.  

Acerca dessa noção de equilíbrio homeostático, Damásio escreve:  

 
O equipamento inato da regulação da vida não está desenhado para produzir um 

estado indeciso e neutro, a meio caminho entre a vida e a morte. Pelo contrário, a 

finalidade do esforço homeostático é produzir um estado de vida melhor do que 

neutro, produzir aquilo que nós, criaturas pensantes e afluentes, identificamos 

com[…]o bem-estar.20 

 

Assegurar ou sempre que possível aumentar o nosso bem-estar individual traduz 

pois uma exigência prioritária imposta pelo nosso organismo; essa exigência procede, 

no fundo, da colecção inteira dos condicionamentos que resultam das actividades 

fisiológicas envolvidas na nossa regulação homeostática. Eis porque é normal, quando 

nos encontramos em situações de conflito, sentirmo-nos emocionalmente motivados 

para proteger os nossos próprios interesses, mesmo que isso signifique prejudicar os 

interesses dos nossos adversários – a tendência emocional para sermos egoístas, em 

tais situações, surge como uma necessidade fisiológica premente. 

É essa mesma necessidade premente que nos impele a defender também os 

interesses de quem mais valorizamos no plano afectivo. Os nossos marcadores 

emocionais emparelham com a perspectiva de protegermos aqueles que nos são mais 

importantes e intervêm na nossa motivação para ripostar contra todos aqueloutros que 

de algum modo perigam os seus interesses. Por vezes, quando as circunstâncias o 

exigem, podemos ser levados a fazer o derradeiro sacrifício por aqueles de quem mais 

gostamos. Explica Damásio:  

                                                 
20 «The innate equipment of life regulation does not aim for a neither-here-nor-there neutral state 
midway between life and death. Rather, the goal of the homeostasis endeavor is to provide a 
better than neutral life state, what we as thinking and affluent creatures identify as[…]well-being.» 
A. Damásio, Looking for Spinoza, p. 35.  
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Não é só a ideia de arriscar a vida para salvar um filho que nos faz sentir bem; mas 

a ideia de não o salvar e de perdê-lo faz com que nos sintamos muito pior do que 

com o risco imediato.21 

 

Relativamente a isto, Damásio tem o cuidado de esclarecer que a intervenção 

destes marcadores emocionais não mina o altruísmo de quem age com a intenção de 

ajudar os outros; na sua opinião, são altruístas todos os agentes cujas crenças, 

convicções, sentimentos e desejos expressam a intenção verdadeira de servir os 

interesses dos outros.22 Estou disposto a aceitar, como sugere Damásio, que podemos 

agir com uma intenção genuinamente altruísta. Mas isso não invalida que a base 

biológica motivadora dessa intenção esteja também empenhada no esforço de optimizar 

egoisticamente o estado do nosso próprio organismo. E na medida em que esse esforço 

se torna consciente, tornamo-nos, em simultâneo, intencionalmente egoístas. Agora, 

assumir que essa simultaneidade é possível exige repensar o significado do altruísmo e 

do egoísmo. 

Foi Auguste Comte quem cunhou o termo «altruísmo» para designar os 

sentimentos desinteressados opostos ao egoísmo.23 Segundo esta oposição original, as 

noções de egoísmo e de altruísmo referem-se a duas categorias bem distintas de 

motivos divergentes: os motivos egoístas incentivam-nos no sentido de somente 

satisfazermos os nossos próprios interesses enquanto indivíduos singulares; ao passo 

que os motivos altruístas impelem-nos, independentemente dos nossos interesses, no 

sentido oposto de satisfazer os interesses dos outros. Portanto, convencionou-se que 

quando se age com egoísmo age-se necessariamente com a intenção de ignorar os 

                                                 
21 Damásio escreve a propósito do altruísmo: «In addition to the obvious good that altruists bring 
to others, they may heap good upon themselves in the form of self-esteem, social recognition, 
public honor and affection, prestige, and perhaps even money.[…]Altruistic behavior benefit their 
practitioners in yet another way that is relevant here: they save altruists from the future pain and 
suffering that would have been caused by loss or shame upon not behaving altruistically. It is not 
only that the idea of risking your life to save your child makes you feel good, but that the idea of 
not saving your child and losing her makes you feel far worse than the immediate risk does.» A. 
Damásio, Descartes’ Error, p. 176. 
22 Cf. A. Damásio, Descartes’ Error, p. 176. 
23 Cf. Comte, Auguste, Système de Politique Positive ou Traité de Sociologie Instituant le Religion 
de L’Humanité (1853), Vol. III, Paris, Carilian-goeury Et Vor Dalmont, disponível em http://www. 
archive.org/details/systmedepolitiq04comtgoog. 
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interesses de outrem em proveito próprio; e que quando se é altruísta, tal implica 

sempre a total abnegação de qualquer interesse próprio em proveito alheio.  

Pelo que, nesta acepção, é contraditório querer conjugar em simultâneo motivos 

egoístas e altruístas quando decidimos agir; dito de outro modo, a nossa decisão de agir 

em relação aos outros terá que apenas tomar em consideração, ou os nossos interesses 

privados, ou os interesses de todos aqueles que poderemos eventualmente afectar. No 

entanto, a questão coloca-se: Correspondem estas disjunções à real complexidade dos 

nossos processos mentais?  

Penso que a resposta é negativa. Não sei de nenhuma razão para considerar 

que alguém, por exemplo, encontrando-se na situação de ter de arriscar a própria vida 

para salvar outrem, não possa tomar a decisão de correr esse risco, não apenas porque 

sente uma verdadeira preocupação com a pessoa que está em perigo, mas também 

porque sente um forte impulso emocional para correr esse risco, cuja perspectiva de 

consumação desperta nele sentimentos positivos compensatórios.24 Pode acontecer o 

mesmo com qualquer outro tipo de ajuda que decidimos prestar aos outros. Podemos 

tomar essa decisão não só porque pensamos naqueles que queremos ajudar, mas 

também porque, ou nos sentimos bem ao tomar essa decisão, ou não nos queremos 

sentir mal por não a tomar.  

Dada esta miscelânea de factores motivacionais, parece ser pois uma 

simplificação excessiva pretender reduzir a motivação das nossas acções a uma de 

duas categorias estanques e incompatíveis. Portanto, proponho que a melhor opção é 

reformular o altruísmo e o egoísmo tornando-os compatíveis e complementares, se 

queremos fazer juz a tudo quanto é susceptível de invadir a nossa consciência quando 

tomamos a decisão de ajudar outros. Posto isto, podemos agir de forma genuinamente 

altruísta, como defende Damásio, ou seja, podemos pensar nos interesses dos outros 

quando decidimos agir – mas isso não obsta a que, num plano mais fundamental, essas 

mesmas acções sejam também egoisticamente direccionadas para melhorar o nosso 

                                                 
24 No debate sobre o altruísmo, uma situação frequentemente discutida pelos teóricos é a de 
alguém que se atira à água para salvar um desconhecido de morrer afogado. Vale pelo que vale 
no plano explicativo, mas não posso deixar aqui de referir que eu próprio já me lancei ao mar 
para salvar um desconhecido. Penso que esta é uma interpretação adequada do turbilhão de 
emoções que experienciei na altura. 
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próprio bem-estar orgânico, a fazer valer a hipótese damasiana dos marcadores 

emocionais. 

Esta é uma concepção do egoísmo humano, devo esclarecer, bem diferente 

daquela defendida pelos proponentes da sociobiologia, como Edward O. Wilson e 

Richard Dawkins. Estes consideram que a função última dos organismos consiste em 

transmitir o seu material genético individual, de tal maneira que, em última análise, são 

os genes que competem pelo seu próprio sucesso reprodutivo; são os genes que 

manipulam a morfologia, fisiologia e comportamento dos seus receptáculos temporários 

– os organismos – com o único intuito egoísta de transmitirem cópias suas às futuras 

gerações: é esta a célebre tese dos genes egoístas. Assumindo-se que a competição 

pelo sucesso reprodutivo não admite tréguas, quaisquer características altruístas as 

quais porventura surgissem no curso da evolução acabariam por desaparecer. Os 

indivíduos altruístas, porque desperdiçariam a sua energia e correriam riscos 

desnecessários para benefício de outros, nunca teriam hipótese contra adversários 

egoístas, implacáveis na prossecução dos seus próprios impulsos de sobrevivência e 

reprodução. Assim, os sociobiólogos concluem que o puro altruísmo nunca poderia ter 

evoluído através da selecção natural, pelo que os nossos actos de aparente altruísmo 

desinteressado não passam de meios através dos quais os nossos genes egoístas 

procuram fabricar mais cópias de si mesmos.25 

Nesta matéria, prefiro retomar a explicação darwiniana tradicional, e pensar que 

não são os genes, mas os organismos individuais os verdadeiros competidores pela 

reprodução. Afinal, são os organismos que fazem frente às adversidades do meio; são 

os organismos, não os genes, que têm de procurar comida, de se proteger dos 

predadores, de conquistar parceiros sexuais, de cuidar da prole.26 Nesta conformidade, 

                                                 
25 Em abono do rigor, R. Dawkins mostra-se relutante em pintar um quadro assim tão perverso da 
natureza humana: ele defende que, de todas as espécies, possivelmente a nossa é a única 
capaz de manifestar comportamentos de puro altruísmo. (Cf. R. Dawkins, The Selfish Gene, 
Oxford, Oxford University Press, 1989, p. 215.) Mas Wilson não faz distinção alguma entre 
humanos e não-humanos: na sua opinião, todos os seres vivos são, sem excepção, paus- 
-mandados de genes interessados apenas em obter auto-benefícios evolutivos. Até mesmo os 
«bons samaritanos», aqueles que arriscam a vida por alguém que desconhecem, esperam obter 
algo em troca, garante Wilson. (Cf. E. O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1975, p. 120.) 
26 Uma das vozes que se ergueu em defesa da explicação darwiniana contra o reducionismo 
sociobiológico é a de Gould. Ele aponta para o facto da selecção natural não favorecer 
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Darwin constata que muitos organismos souberam encontrar um caminho evolutivo o 

qual não envereda pelo egoísmo – muitos seguiram o caminho da interdependência e 

da cooperação, cuja eficácia adaptativa se reflecte no triunfo de variadíssimas espécies 

sociais, de entre as quais se destaca a nossa própria espécie. Darwin justifica a sua 

tese: aqueles que «beneficiavam da associação próxima» sobreviviam melhor aos 

perigos, ao passo que «aqueles que se preocupavam menos com os seus 

companheiros, e viviam em solidão, ter-se-iam extinguido em maior número.»27 

Esta tese faz todo o sentido. De facto, a entre-ajuda no seio de um grupo pode 

representar uma preciosa vantagem para a sobrevivência dos indivíduos adultos e da 

sua progenitura. Porque os organismos que desenvolvem variantes adaptativas mais 

favoráveis têm mais sucesso reprodutivo, a frequência da transmissão hereditária 

dessas novas variantes aumenta de geração em geração e terá sido assim que, como 

Darwin bem observou, o nosso «instinto social» resistiu e se complexificou no decurso 

da nossa história filogenética.28 Desta maneira, as nossas emoções e sentimentos 

sociais desenvolveram-se ao ponto de nos tornarmos verdadeiros altruístas. 

Porém, e é aqui que quero chegar, nunca deixámos de ser egoístas na seguinte 

acepção: as nossas emoções e sentimentos, mesmo quando nos impelem a ajudar os 

outros, mesmo quando essa ajuda envolve algum sacrifício para nós, visam sempre a 

melhor gestão possível do nosso organismo. Por outras palavras, em certas condições, 

é melhor para nós – do ponto de vista do nosso próprio bem-estar, satisfação e 

equilíbrio emocionais – ajudar os outros (em especial aqueles de quem mais gostamos), 

mesmo até se isso implicar, paradoxalmente, pôr em risco a própria vida. 

 

 

                                                                                                                                                  

directamente os genes mas sim os corpos, porquanto só estes conseguem, por exemplo, ser 
mais ferozes em combate ou belos à vista; e ainda refere que as características fenotípicas dos 
organismos não dependem apenas do seu legado genético, mas também de influências 
ambientais, embrionárias e pós-natais, internas e externas. Cf. S. J. Gould, The Panda’s Thumb, 
pp. 72-78. 
27 «With those animals which were benefited by living in close association, the individuals which 
took the greatest pleasure in society would best escape various dangers; whilst those that cared 
least for their comrades, and lived solitary, would perish in greater numbers.» C. Darwin, The 
Descent of Man, p. 129. 
28 Para a argumentação do autor sobre o nosso instinto social, cf. C. Darwin, The Descent of 
Man, pp. 132-151. 
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2.3 – O Porquê de as Pessoas Rejeitarem  

         uma Teoria Moral Como a Ética Reganiana 

 

Nenhuma das ilacções aqui extraídas da investigação neurobiológica de 

Damásio traz boas notícias para os animais. Recapitulando: o nosso processo de 

decisão ética elimina imediatamente as opções que se nos afiguram menos favoráveis 

mediante uma avaliação, logo à partida, profundamente emocional. As emoções pelas 

quais essa avaliação se pauta (as emoções que motivaram as nossas escolhas no 

passado e as emoções ligadas à recompensa e à punição resultantes de tais escolhas) 

denotam um carácter tendencialmente egoísta: estão consagradas à optimização 

automática do nosso equilíbrio homeostático, isto é, à promoção do nosso próprio bem- 

-estar orgânico. Assim, quando entramos em conflito com outros indivíduos, 

classificamos emocionalmente – marcamos positiva ou negativamente – as opções 

possíveis de acção tendo por objectivo satisfazer os nossos próprios interesses e os 

interesses de quem nos é mais próximo, ao mesmo tempo que minimizamos a 

importância dos interesses antagónicos dos outros.  

Portanto, é perfeitamente natural que poucos de nós queiram aceitar uma ética 

como a ética reganiana. Perante a perspectiva de aceitar essa ética, o nosso dispositivo 

de marcação emocional justapõe marcadores negativos à opção de acatar restrições tão 

duras quanto as vindicadas por Regan: em escassos milissegundos a nossa mente é 

invadida por imagens desagradáveis associadas à perda de benefícios humanos; tanto 

que o desfecho mais vulgar do processo de decisão ética seja a rápida rejeição dessa 

opção.  

Porque a ética de Regan pugna pela valorização moral dos animais explorados, 

pela salvaguarda da sua autonomia, das suas preferências e orientações individuais em 

prejuízo directo de vários dos nossos interesses antropocêntricos, é pois normal que 

perante essa concepção ética a generalidade dos agentes morais tenha a tendência 

emocional para categorizar a nossa situação relativamente a tais animais como sendo 

uma situação de conflito grave. Por esse motivo, as pessoas, umas mais do que outras, 

reagem com hostilidade a quaisquer propostas em prol da abolição da exploração 
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animal: elas reagem como se os animais explorados fossem seus adversários directos, 

cujos interesses têm necessariamente que frustrar com vista a se protegerem. 

Muitas das vezes, a influência dos marcadores negativos e a hostilidade 

desencadeada chegam a ser tão poderosas que as pessoas tomam a sua decisão sem 

recorrerem a qualquer análise racional. Daí que um grande número de pessoas nem 

sequer queira ouvir falar de teorias que questionem os benefícios da exploração animal 

– pode-se dizer que a sua primeira reacção emocional definiu, de imediato e de uma vez 

por todas, a sua posição sobre o assunto. Também é verdade que muitas pessoas se 

mostram dispostas a pensar racionalmente sobre os problemas éticos relativos aos 

animais – no entanto, o seu esforço racional de análise e deliberação, embora não 

dispense o cumprimento das regras da inferência lógica, ainda assim revela estar 

profundamente condicionado pelas emoções. 

Damásio assevera que o dispositivo de marcação emocional também é capaz de 

influenciar o raciocínio lógico.29 Ele explica que o sector ventromediano, responsável 

pela intervenção dos marcadores emocionais na resposta aos dilemas quotidianos de 

âmbito pessoal, social e ético, consegue também actuar em consonância com o sector 

dorso-lateral, do qual dependem os mecanismos, quer da atenção básica (a capacidade 

de manter na consciência uma imagem mental específica em detrimento de outras) quer 

da memória de trabalho (a capacidade de manter disponíveis várias imagens mentais 

em separado). Prossegue Damásio, os marcadores emocionais podem funcionar como 

intensificadores da actividade desses mecanismos, os quais são essenciais à focagem 

dos conteúdos mentais necessários para o processo de reflexão lógica.  

Ora, segundo a sua hipótese, os marcadores produzem estados agradáveis ou 

desagradáveis que acompanham as diferentes imagens mentais processadas no nosso 

pensamento. Deste modo, quando pensamos reflectidamente, os marcadores fazem 

com que o foco da consciência incida mais sobre certas imagens (as mais agradáveis) e 

menos sobre outras (as menos agradáveis) em função do contributo dessas imagens 

para uma tomada de decisão potencialmente benéfica para a vida do organismo. 

Porquanto atribuem níveis diferentes de relevo a cada imagem mental específica, os 

                                                 
29 Para a argumentação do autor, cf. A. Damásio, Descartes’ Error, pp. 196-201. 
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marcadores emocionais operam, assim, como critérios de ordenação do pensamento, 

inerentes às várias relações mentais que estabelecemos entre as diversas imagens 

disponíveis. Não é pois de admirar que o nosso raciocínio lógico seja com frequência 

impelido a formar certas cadeias de inferência em vez de outras devido à pressão 

exercida pelas nossas emoções.  

Uma história de pescaria protagonizada por Benjamin Franklin demonstra bem o 

nível de pressão que os marcadores emocionais conseguem exercer sobre o raciocínio 

lógico. Vegetariano convicto, Franklin repensou as suas convicções quando encontrou 

alguns conhecidos seus que se preparavam para fritar um peixe acabado de pescar. 

Tendo observado que o peixe continha um peixe mais pequeno no estômago, Franklin 

apressou-se a elaborar mentalmente a seguinte objecção ao vegetarianismo: Já que os 

animais se comem uns aos outros, então porque é que não podemos também nós 

comê-los?  

Singer comenta este episódio:  

 
Franklin foi, pelo menos, honesto. Ao contar essa história confessou que só se 

deixou convencer da validade da objecção depois do peixe estar na frigideira, com 

um «cheiro perfeitamente delicioso».30  

 

Penso não haver motivo para desconfiarmos da honestidade da confissão de 

Franklin; pelo que a hipótese defendida por Damásio corrobora a seguinte interpretação 

da sua súbita reconversão moral: os marcadores emocionais positivos justapostos à 

possibilidade de saborear uma deliciosa refeição (fortalecidos provavelmente por uma 

sensação de fome) levaram a que os mecanismos da atenção básica e da memória de 

trabalho de Franklin se esforçassem por evidenciar todos os conteúdos mentais 

necessários ao processamento lógico da sua objecção ao vegetarianismo. 

Franklin, é certo, fez uma observação em jeito de desculpa que não está 

desprovida de verdade: ele afirma que uma das vantagens de sermos «criaturas 

                                                 
30 «Franklin was at least honest. In telling this story, he confesses that he convinced himself of the 
validity of the objection only after the fish was already in the frying pan and smelling “admirably 
well”.» P. Singer, Practical Ethics, p. 70. Para o relato deste episódio, cf. B. Franklin, 
Autobiography, New York, The Modern Library, 1950, p. 41. 
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racionais» reside no facto de encontrarmos razões para tudo quanto queremos fazer.31 

Mas é preciso compreender que esse facto impõe justamente a necessidade de 

tentarmos distinguir aquelas que são as melhores razões através da discussão e do 

confronto crítico.32 Se escolhermos ignorar essa necessidade, nunca chegaremos a 

clarificar suficientemente os aspectos menos fundamentados das nossas próprias 

convicções, e nunca poderemos corrigir os erros que cometemos na formulação dos 

nossos juízos éticos.  

Procurar satisfazer essa necessidade requer um esforço aturado de justificação 

racional. Regan exorta-nos a fazer esse esforço. Na sua opinião, conforme vimos 

quando estudámos a sua metodologia, o exercício da racionalidade deve ter primazia no 

plano moral – só assim conseguiremos adoptar princípios morais válidos, ou seja, 

princípios correctamente concebidos segundo as regras da lógica, racionalmente 

inteligíveis para todos os agentes morais e, por isso, capazes de prescrever com 

imparcialidade o modo como todos devem ajuizar e agir relativamente aos outros 

indivíduos, independentemente de com eles nutrirem relações de afecto ou não. 

Já tive oportunidade de manifestar que concordo com Regan nesta matéria. 

Contudo, a fazer valer a teoria neurobiológica de Damásio, até mesmo o pensamento 

lógico-dedutivo pode ser fortemente condicionado pelos marcadores emocionais – o que 

explica a nossa inclinação natural para procurarmos legitimar as nossas preferências 

emocionais através de argumentos racionais e para tentarmos refutar racionalmente 

quaisquer argumentos que sejam adversos a tais preferências. Desta maneira, exigir 

dos agentes morais que reflictam de modo racional, com calma e sangue-frio, como 

exige Regan, só pode surtir efeito até um certo limite – o limite estabelecido pelos 

marcadores emocionais.  

                                                 
31 Cf. B. Franklin, Autobiography, p. 41. 
32 A propósito, veja-se a fragilidade da argumentação de Franklin à luz da contra-argumentação 
de Singer. Explica Singer, os animais que matam outros para comer não conseguiriam sobreviver 
se não o fizessem, enquanto nós não temos necessidade de comer carne. Além disso, os 
animais não são capazes de reflectir moralmente sobre as alternativas que se lhes apresentam. 
Não se pode fugir à responsabilidade através da imitação de seres que não são capazes de fazer 
essa opção. Cf. P. Singer, Practical Ethics, p. 70. Para uma argumentação similar, cf. T. Regan, 
The Animal Rights Debate, p. 215. Podemos presumir: terá sido a ânsia de fazer pazes com a 
sua consciência que motivou Franklin a elaborar rapidamente uma tal objecção ao 
vegetarianismo – e raras vezes os argumentos que elaboramos ou aceitamos de forma 
precipitada são os mais consistentes. 
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2.4 – A Invocação de Benefícios Como Garante de  

         uma Correcta Reflexão Lógica  

         e do Respeito Moral Pelos Animais 

 

Pelo exposto, considero que nem mesmo os argumentos racionais mais 

inteligíveis e inequívocos conseguiriam, por si só, persuadir a maior parte das pessoas a 

aceitar a ética reganiana. O seu sistema de preferências emocionais cumpriria com zelo 

a função de marcar negativamente quaisquer opções de acção que implicassem 

sacrificar interesses próprios para proteger os direitos básicos dos animais explorados. 

E essa marcação negativa levaria, inexoravelmente, ora à imediata rejeição não-racional 

da opção de aceitar a ética reganiana, ora à refutação racional dos argumentos 

avançados em prol dessa opção – uma refutação que não seria guiada pelas melhores 

inferências lógicas, mas fundamentalmente pelos marcadores emocionais. Assim, de 

uma forma ou de outra, até os melhores argumentos em defesa dos direitos dos animais 

provar-se-iam infrutíferos. Pelo que insisto: se as pessoas conhecessem as vantagens 

que poderiam auferir da ética animal de Regan, a sua atitude seria bem diferente. 

Elas passariam a associar, através da imaginação, consequências benéficas à 

opção de aceitar uma tal ética. Desta feita, os cenários desagradáveis associados a 

essa opção (marcados negativamente) seriam, por assim dizer, «contra-balançados» 

por cenários agradáveis (marcados positivamente). Se esse contra-balanço conseguisse 

atingir algum ponto de equilíbrio equitativo – isto é, se numa primeira impressão 

emocional os benefícios invocados se mostrassem, de algum modo, capazes de 

compensá-las por todas as privações futuras – então essas pessoas poderiam reflectir 

sobre a rectidão do seu comportamento moral sem que a emotividade cerceasse 

imediatamente o seu raciocínio lógico: as reivindicações abolicionistas da ética 

reganiana não seriam logo eliminadas nas fases iniciais do seu processo de tomada de 

decisão, mas a alternativa de implementar essa ética permaneceria em aberto, passaria 

às fases subsequentes do processo de decisão e seria, assim, submetida à análise 

racional. 
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Apresso-me a clarificar que esta importância aqui dada às emoções não 

pretende secundarizar a deontologia reganiana, reduzindo-a a um jogo de emoções em 

que vencem aquelas que trazem mais benefícios e onde a razão e a lógica deixam de 

ter um papel determinante. Isso poria em causa toda a ética de Regan. O meu esforço 

vai antes no sentido de alertar para o melhor modo de superar aqueles obstáculos 

emocionais que surgem logo no início do processo de decisão moral, e que impedem o 

correcto exercício da razão e da lógica na busca de respostas para a problemática moral 

do estatuto e tratamento dos animais. 

Desde que as preferências emocionais das pessoas estivessem divididas e não 

pendessem demasiadamente para nenhum dos lados, a condução do seu raciocínio 

lógico ganharia espaço de manobra suficiente para poder avaliar, com todo o rigor, a 

força da argumentação reganiana. Uma vez dentro da arena da argumentação lógica, a 

teoria de Regan já teria então – pelo menos, essa é a minha esperança – uma boa 

chance de conseguir convencer os agentes morais. 

O motivo que me leva a ter esperança prende-se com o modo como a nossa 

razão funciona. À margem da influência desviante das emoções, é constitutivo do 

pensamento racional o empenho na justificação das nossas deliberações através do 

relacionamento consistente entre ideias, mediante o encadeamento inferencial dos 

valores de verdade das várias asserções que aferimos. Portanto, desde que o nosso 

raciocínio lógico fluísse correctamente – ou seja, desde que fosse liberto de pressões 

emocionais e se empenhasse a fundo em conectar diferentes ideias umas às outras 

com consistência – teríamos de partilhar a posição de Regan sobre o estatuto ético dos 

animais, sob pena de caírmos em contradição. 

No essencial, como já observámos, Regan defende que, se devemos respeitar 

os nossos congéneres humanos porque são sujeitos das suas vidas (porque são 

susceptíveis de serem afectados pelas nossas acções de uma certa forma, 

independentemente de não possuirem as capacidades da racionalidade ou da reflexão 

moral), então, por uma questão de coerência – de consistência lógica – devemos 

procurar respeitar de maneira semelhante também os animais que são sujeitos das suas 

vidas (porque também esses animais podem ser afectados de forma similar por aquilo 
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que lhes fazemos, ainda que não possuam as capacidades da racionalidade ou da 

reflexão moral).  

Neste ensejo, procurei ampliar ainda mais o nosso campo de consideração moral 

e fiz por demonstrar que, não só no caso dos sujeitos de uma vida, humanos e não- 

-humanos, mas também no caso dos demais seres tão-só conscientes, humanos e não- 

-humanos, se aplicam basicamente as mesmas premissas que justificam a titularidade 

de direitos. Efectivamente, se estabelecermos, com Regan, que o critério moral que 

define a forma como devemos valorizar os indivíduos com os quais nos relacionamos 

procede da sua capacidade para serem prejudicados ou beneficiados pelas nossas 

acções (como vimos, o critério que melhor assegura o igualitarismo básico da ética 

humana), e se atendermos ao facto de que todos os indivíduos conscientes são 

susceptíveis de serem similarmente prejudicados e beneficiados por aquilo que lhes 

fazemos, seria portanto logicamente contraditório não extrair para todos esses 

indivíduos a mesma conclusão – isto é, não atribuir valor inerente, e por isso os mesmos 

direitos básicos, a todos esses indivíduos – sejam eles humanos ou não, sujeitos das 

suas vidas ou tão-só conscientes. 

Importa notar que uma pequena minoria aceita esta ordem de ideias. Felizmente, 

algumas pessoas conseguem controlar o seu egoísmo em relação aos animais que 

maltratamos e sacrificamos, seja porque fazem um esforço de reflexão calmo e 

ponderado, seja porque nutrem alguma empatia por esses animais. Todavia, no que 

toca à esmagadora maioria das pessoas, tendencialmente egoístas quando 

confrontadas com este tipo de questões éticas, não podemos convencê-las a acatarem 

uma orientação tão impositiva quanto a sugerida por Regan se não lhes oferecermos, 

para além de argumentos racionalmente sólidos e apelos bem-intencionados à 

consciência, outros motivos ligados ao seu próprio interesse pessoal. 

Em conclusão, esta e as três últimas secções procuraram identificar o principal 

defeito da teoria moral de Regan. Se a sua principal virtude encontra-se na correcta 

prescrição do modo como os agentes morais devem agir relativamente aos indivíduos 

possuidores de valor inerente, o seu principal defeito consiste, porém, em não recorrer à 

única estratégia que poderia motivar os agentes morais a agirem moralmente na sua 
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relação com tais indivíduos – um defeito fatal, cuja elucidação alerta, assim espero, para 

a exigência de uma persuasão mais egoísta e antropocentrada no âmbito da Ética 

Animal. 

 

3 – Não é a Intenção Mas a Acção que Importa Moralmente  

 

De modo a clarificar que um tal género de persuasão não é forçosamente 

antinómico com o espírito prático da deontologia reganiana, remeto novamente para a 

filosofia moral de Kant, referência confessa de Regan. Segundo Kant, qualquer acção 

dirigida a outros que resulte de intenções egoístas não pode ser moral. À primeira vista, 

Regan parece concordar: afinal, ele alicerça o seu edifício deontológico na tese de que 

os seres inerentemente valiosos não devem ser tratados como meros meios para a 

satisfação egoísta dos nossos interesses. Sobre isto, Regan não faz mais do que, como 

o próprio reconhece, alargar mutatis mutandis o estatuto ético kantiano do indivíduo 

racional como «fim em si mesmo» a todos os detentores de valor inerente, humanos e 

não-humanos. 

No entanto, Regan perfilha tais considerações da teoria kantiana apenas até um 

certo limite. Kant insiste na importância da motivação intencional do agente, revelando- 

-se esta decisiva na distinção que estabelece entre agir por dever (neste caso, a acção 

é moral porque parte de um respeito altruísta e racional pela «lei moral») e agir por 

inclinação (neste caso, a acção não é moral pois deriva de uma «intenção egoísta»); a 

distinção mantém-se mesmo quando se trata de acções em tudo idênticas.33 Regan, 

todavia, em vez de pôr a tónica naquilo que se passa no interior das nossas mentes 

quando decidimos agir, opta por trazer para o centro da reflexão ética a afectação dos 

outros pelas nossas acções. Eis pois mais um aspecto em que ele se demarca da ética 

kantiana: os princípios morais que edifica em suporte dos direitos dos indivíduos não 

gravitam em torno da motivação da acção moral (isto é, das crenças ou convicções, 

sentimentos ou desejos dos quais procede a intenção de agir) – esses princípios 

                                                 
33 Para a distinção do autor entre dever e inclinação, cf. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten, Ak. IV, pp. 397ss. 
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expressam antes o desígnio fundamental de regular a própria acção moral (a sua 

execução prática) em função do modo como tais indivíduos devem ser tratados. 

Com efeito, Regan rejeita inteiramente a ideia de que os motivos pesam na 

avaliação moral das acções, e vice-versa, que as acções pesam na avaliação moral dos 

motivos. Ele escreve:  

 
[A] moralidade do que as pessoas fazem (o certo ou o errado das suas acções) é 

logicamente distinta de, e não pode ser confundida com, os seus «estados 

mentais», incluindo os motivos ou intenções dos quais os seus actos procedem.34 

 

Esta distinção contrasta diametralmente com a posição de Kant sobre o que 

caracteriza a acção moral. Regan tenta deste modo demonstrar que é ineficaz qualquer 

argumentação ética que se empenhe em repudiar o tratamento cruel dos animais – o 

género de argumentação (e de retórica) mais recrutado pelos movimentos de defesa 

dos animais, e como vimos na introdução desta dissertação, também o menos exigente. 

Importa reconhecer, adverte Regan, que nem todas as acções que violam gravemente 

os direitos dos animais procedem de estados mentais cruéis – de «intenções maldosas» 

por parte das pessoas. Concerteza, seria descabido (e deveras ofensivo) presumir que 

todos os trabalhadores envolvidos na exploração abusiva de animais ocultam uma 

índole tão cruel ao ponto de lhes quererem fazer mal deliberadamente. Contudo, alerta 

Regan, o que esses trabalhadores fazem aos animais, ainda que em regra não seja 

cruel (salvo possíveis excepções), não deixa por isso de ser reprovável, uma 

constatação moral que as posições anti-crueldade falham em fazer.35 

De forma que Regan concentra os seus esforços na prescrição do modo como 

devemos agir em relação aos indivíduos moralmente relevantes. Para corroborar esta 

interpretação, relembremos, num ápice, as traves-mestras da sua deontologia. Regan 

estatui o princípio do respeito, princípio defensor da igual consideração que devemos ter 

                                                 
34 «[T]he morality of what persons do (the rightness or wrongness of their actions) is logically 
distinct from, and should not be confused with, their “mental states”, including the motives or 
intentions from which their acts proceed.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 199. 
35 Para a argumentação do autor, cf. T. Regan e C. Cohen, The Animal Rights Debate, pp. 177- 
-180; e T. Regan, Defending Animal Rights, pp. 30-33. 
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por todos os sujeitos de uma vida, humanos e não-humanos. Sem fazer qualquer 

referência à nossa motivação, esse princípio determina unicamente a nossa conduta 

prática: «Há que tratar aqueles indivíduos que possuem valor inerente de maneiras que 

respeitem o seu valor inerente.»36 Entretanto, o princípio do respeito permite extrair o 

princípio do prejuízo, o qual declara, novamente no que concerne apenas à nossa 

conduta, que prima facie não devemos fazer sofrer, sujeitar a privações ou matar 

nenhum indivíduo possuidor de valor inerente.37 Porque eticamente não nos é permitido 

prejudicá-los, Regan defende assim a necessidade de atribuirmos direitos morais 

básicos a todos os sujeitos de uma vida, sendo que a posse de tais direitos, mais uma 

vez, serve exclusivamente de orientação para o modo como nos devemos comportar em 

relação a tais indivíduos.  

Portanto, pelo aduzido, verificamos que as prescrições formuladas por Regan 

disciplinam somente o modo como devemos agir perante os outros, e não o modo como 

interpretamos e integramos essas prescrições na nossa motivação para agir. O que 

porém não equivale a afirmar que Regan não se pronuncia sobre a problemática da 

intenção da acção moral. Como deontologista que é, ele partilha da convicção de que 

todos nós, enquanto agentes morais, temos o poder de cumprir na prática o nosso dever 

ético se fizermos um esforço razoável e sincero para agirmos correctamente; e insiste 

que temos entre mãos o dever, muitas vezes adverso e ingrato, de executar ou evitar 

executar certas acções conforme dita a sentença racional dos nossos julgamentos 

morais – o cumprimento de um tal dever requer pois o sacrifício voluntário dos nossos 

próprios interesses, e portanto, a adopção de uma postura altruísta em relação aos 

outros. 

Mas há que ter em conta que, para além desta invocação deontológica do dever, 

Regan não faz mais nenhum outro apelo à nossa motivação enquanto agentes morais. 

Segue-se que nada na sua teoria nos impede de chamar a atenção para outros motivos 

que nos possam influenciar a agir correctamente, desde que tais motivos não 

comprometam, é claro, a justiça das nossas acções (a nossa adequada deferência pelo 

                                                 
36 «We are to treat those individuals who have inherent value in ways that respect their inherent 
value.» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 248. (A acentuação em itálico é de Regan.) 
37 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 262. 
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valor inerente dos indivíduos que afectamos), nem interfiram, no plano intencional, com 

o reconhecimento ético de que devemos agir de modo justo. Se a minha interpretação 

está correcta, para Regan o que verdadeiramente interessa é que se aja com o pleno 

respeito pelo valor inerente de todos os indivíduos que possuem esse valor, pois é 

assim que devemos agir, de modo coerente e igualitário, segundo os princípios morais 

que acolhemos racionalmente. Não importa, no entender do nosso autor, se tais acções 

são ou não executadas apenas pelos «motivos certos» (por motivos puramente 

altruístas e racionais, como estipula Kant). 

Esta conclusão serve de plataforma para uma inferência que me parece válida. 

Para Regan, como acabámos de ver, qualquer acção que desrespeite o valor inerente 

dos indivíduos, mesmo que não derive de intenções cruéis, não deixa por isso de se 

revelar moralmente errada – isto porque a moralidade da sua prática necessita ser 

apreciada distintamente da sua motivação. Regan terá pois que concordar: não deixa de 

ser moralmente certa qualquer acção que respeita o valor inerente dos indivíduos, 

mesmo quando esta resulta em parte de intenções marginais ao dever ético. 

Precisamente pela mesma razão: porque não podemos confundir a avaliação moral do 

que fazemos com a avaliação moral dos nossos motivos.  

Por conseguinte, assumindo que a finalidade do projecto reganiano é fazer com 

que as pessoas alterem a sua conduta no plano prático – independentemente de se 

tornarem ou não altruístas incorruptíveis como almeja Kant –, e assumindo que o 

empurrão decisivo para acatarmos os direitos dos animais só poderá advir da nossa 

intenção de usufruirmos dos benefícios que conseguiríamos assim obter, proponho a 

demonstração da veracidade das duas seguintes proposições: (1) A exploração animal 

contribui de modo avassalador para a actual crise do ambiente: o seu fim a nível 

mundial (principalmente o fim da indústria da carne) poderia pôr cobro a imensas 

práticas que delapidam os recursos naturais e comprometem a saúde ecológica do 

planeta, colocando em perigo a própria sustentabilidade da nossa espécie. (2) 

Consequentemente, a implementação dos direitos dos animais, tal como Regan os 

concebe e porquanto fossem atribuídos a todos os animais conscientes, cativos ou 

selvagens, conduziria à recuperação da integridade e estabilidade ambientais. A 
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próxima secção começa por apontar vários factos que atestam a veracidade empírica da 

primeira proposição. 

 

4 – Outra Verdade Inconveniente: Factos Sobre a Exploração Animal 

 

Existe um lado obscuro da criação intensiva de animais que o grande público 

desconhece. Foi apurado num relatório recente divulgado pela ONU que a actividade 

pecuária é uma das principais causas da crise ambiental que hoje atravessamos.38 

Tardou, mas finalmente foi aceite como uma evidência científica a relação entre as 

emissões de gases de estufa e as alterações climáticas, cujas consequências são já 

desastrosas (com a ocorrência a uma escala nunca vista de furacões, tufões, tornados, 

tempestades, cheias, secas, incêndios, e com o aumento acentuado da desertificação, 

da morte de recifes de coral e da proliferação de doenças humanas, por exemplo), 

consequências essas que se prevê poderem vir a assumir, num futuro não muito 

longínquo, proporções verdadeiramente cataclísmicas (com o degelo das calotes 

polares, a subida do nível do mar e a submersão das zonas litorais).39 

Contra aquilo que é a crença comum, descobriu-se que a pecuária gera mais 

gases de estufa do que o sector inteiro dos transportes a nível mundial.40 As 

fermentações ocorridas nos sistemas digestivos dos animais que criamos produzem 40 

por cento de todas as emissões de metano pelas quais somos responsáveis (um gás 

que tem 23 vezes o potencial de aquecimento global do dióxido de carbono). Além 

disso, e pior ainda, as fezes e a urina desses animais libertam para a atmosfera 65 por 

cento do total das emissões de óxido nitroso (um gás que chega a ser 320 vezes mais 

«quente» do que o dióxido de carbono). Feitas as contas, o consumo diário de apenas 

                                                 
38 Cf. H. Steinfeld et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, the United States Agency for International 
Development and the World Bank, 2006. Este relatório encontra-se disponível em ftp://ftp.fao.org 
/docrep/fao/010/a0701e/a0701e00.pdf. 
39 O ex-Vice-Presidente dos Estados Unidos e ambientalista Al Gore apresenta este mosaico de 
evidências no seu aclamado documentário An Inconvenient Truth. O seu contributo para a 
exposição do problema do aquecimento global valeu-lhe, inclusive, o Prémio Nobel da Paz. Cf. A. 
Gore, An Inconvenient Truth: The planetary emergency of global warming and what we can do 
about it, New York, Rodale, 2006. 
40 Cf. H. Steinfeld et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», p. 272. 
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150 gramas de carne, de acordo com um estudo da Universidade de Sydney, contribui 

tanto para o aquecimento global quanto um automóvel familiar que percorre por ano  

4 700 quilómetros.41 

Adicionalmente, a criação de animais é de longe a actividade humana que mais 

consome os escassos recursos hídricos do planeta, sendo-lhe destinada nas zonas 

mais secas do mundo até cerca de um quarto de toda a água utilizada.42 Ao mesmo 

tempo, é também a que mais polui os lençóis subterrâneos, os ribeiros e os rios. 

Devido às distâncias cada vez maiores entre as quintas industriais de criação e 

os campos agrícolas, ao limite de fertilização das terras, e à insuficiência dos sistemas 

de tratamento, a quase totalidade dos mais de 8 biliões de toneladas de fezes e de urina 

produzidos todos os anos pelos animais é directamente largada nos solos e nos cursos 

de água.43 Essa quantidade de desperdício chega a ser 10 vezes maior do que a de 

todo o desperdício humano, e as substâncias envolvidas, por conterem altos níveis de 

nitrogénio e fósforo, podem ser até 100 vezes mais poluentes do que as nossas 

descargas domésticas não tratadas.44 As excreções dos animais libertam ainda 64 por 

cento do total das emissões de amoníaco, um gás que afecta adversamente o 

desenvolvimento das plantas e contribui para a acidificação das chuvas, 

comprometendo também por essa via a qualidade das águas e do ar.45 

Por outro lado, a criação animal também polui as águas através dos pesticidas 

usados nas colheitas que alimentam os animais. De facto, a necessidade de alimentar 

os animais é um dos principais motivos para a intensificação da produção agrícola e, 

consequentemente, para o incremento no uso de pesticidas (cujos malefícios para a 

                                                 
41 Cf. http://www.veganworldnetwork.org/topic_environment_global_warming.php. 
42 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», p. 273.  
43 Cf. J. R. Archer e R. J. Nicholson, «Liquid Wastes from Farm Animal Enterprises», in C. Phillips 
e D. Piggins (eds.), Farm Animals and the Environment, CAB International, 1992; e http://www. 
defra.gov.uk/pollute/farmwaste.html.  
44 Cf. Jim Mason, «Fowling the Waters», in E Magazine (Sep./Oct.), 1995, p. 33. O nitrogénio e 
fósforo contidos no estrume dos animais largado nos sistemas aquíferos levam à proliferação de 
algas que bloqueiam a luz solar, conduzindo ao aumento exponencial de bactérias que privam a 
água de oxigénio, matando toda a vida aquática. Este processo dá-se pelo nome de 
«eutroficação» e a actividade pecuária é a sua principal causa.  
45 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», pp. 
135-139, 272. Para uma análise detalhada da poluição das águas causada pela criação de 
animais, ver a secção 4.3 desse relatório. 
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saúde humana estão bem documentados). A título de exemplo, calcula-se que todos os 

anos 4.5 biliões de litros de pesticidas são actualmente usados só no Reino Unido.46 

Entretanto, a um ritmo galopante, aumenta a perda de solo agrícola directamente 

associada ao pastoreio de animais de grande porte, que repisam e «matam» a terra, 

compactando-a, não permitindo a penetração de oxigénio, água ou luz, vitais aos 

microorganismos que a fertilizam. Consoante as diferentes zonas do mundo, o pastoreio 

é em média responsável por 20 a 70 por cento da degradação do solo agrícola, 

contribuindo para o avanço da desertificação.47 Em algumas zonas críticas, como no 

Oeste dos Estados Unidos, 85 por cento dos solos usados para pastoreio encontram-se 

degradados.48 Assim, embora a actividade pecuária já use actualmente 30 por cento de 

toda a superfície terrestre (sem incluir as calotes polares), é constante a procura de 

novas pastagens.49 A solução encontrada tem sido a desflorestação. 

Por exemplo, projecta-se que já em 2010 cerca de dois terços da área 

desflorestada da América Central estará directamente ligada à criação de pastos 

reservados ao gado.50 O custo ambiental da carne aí produzida é extremamente 

elevado: a estimativa do peso da biomassa destruída para produzir um único quilograma 

de carne pode elevar-se a meia tonelada, e a respectiva área florestal perdida ronda os 

510 dm2.51 Mais a sul, de acordo com o governo brasileiro, o sector do gado é 

responsável por cerca de 80 por cento da desflorestação da Amazónia. Se o actual ritmo 

de desflorestação se mantiver – nos últimos anos, um hectare de floresta amazónica foi 

destruído em média a cada 18 segundos pelos criadores de gado – estima-se que 55 

por cento de toda a Amazónia terá desaparecido no ano 2030.52 Outro estudo prevê 

                                                 
46 Cf. http://www.soilassociation.org. 
47 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», pp. 
271ss. 
48 Cf. Myra Klockenbrink, «The New Range War Has the Desert as Foe», in New York Times 
(Aug. 20), 1991, p. 4. 
49 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», p. 74. 
50 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», p. 188. 
51 Cf. http://www.earthsave.org. 
52 Para estas e outras informações sobre a desflorestação da Amazónia, cf. http://www.greenpea 
ce.org/raw/content/international/press/reports/slaughtering-the-amazon.pdf; http://www.worldwildli 
fe.org/who/media/press/2007/WWWFPresitem6285.html; e http://www.cifor.cgiar.org/publications 
/pdf_files/media/Amazon.pdf. 
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que, se não for travada a actual tendência, de 80 anos a esta parte praticamente não 

existirão no mundo florestas tropicais.53 

Estes são cenários verdadeiramente assustadores, dada a importância que 

sabemos terem as florestas para a saúde do planeta. Elas combatem o aquecimento 

global ao regularem os níveis de oxigénio e de dióxido de carbono atmosféricos, 

controlam o ciclo das águas e evitam a erosão dos solos, o que impede a expansão dos 

desertos. Porém, o derrube e a queima de árvores libertam enormes quantidades de 

dióxido de carbono e diminuem simultaneamente a sua posterior fixação no processo 

fotossintético: a nível global, a desflorestação, por si só, é actualmente responsável por 

cerca de 30 por cento da totalidade das emissões de gases de estufa;54 situação essa 

que é agravada quando consideramos a redução da capacidade de captação de dióxido 

de carbono pelo coberto vegetal do planeta, o qual tem desaparecido ao ritmo de um por 

cento todos os anos.55 Por outro lado, devido à destruição das florestas, a desintegração 

de ecossistemas fundamentais para a preservação da biodiversidade alcança números 

alarmantes. De acordo com a World Conservation Union, sediada na Suíça, mais de  

11 000 espécies de animais e plantas estão em perigo de extinção devido à influência 

humana no ambiente.56 22 por cento dessas espécies são directamente ameaçadas 

pela criação intensiva de animais.57 

Mas também a espécie humana tem sofrido com a criação de animais. Apenas 

10 por cento da energia consumida por um herbívoro é armazenada na sua carne. 

Assim, quando nos alimentamos de carne, podemos gastar até 10 vezes mais recursos 

alimentares do que os que seriam necessários se a nossa alimentação fosse 

vegetariana.58 

                                                 
53 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», p. 272; 
e http://www.awionline.org/ht/d/contentdetails/id/2234/pid/2522. 
54 Cf. A. Gore, An Inconvenient Truth, pp. 220ss. 
55 Cf. William F. Laurance e Carlos A. Peres, Emerging Threats to Tropical Forests, Chicago, 
University of Chicago Press, 2006, p. 428. 
56 Cf. http://www.awionline.org/ht/d/contentdetails/id/2234/pid/2522. 
57 Cf. J. B. Losos et al., The Living Landscape, Washington, Wilderness Society and 
Environmental Defense Fund, 1993, p. 10. Para uma análise detalhada do impacto da criação de 
animais na biodiversidade, cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental 
Issues and Options», capítulo 5. 
58 Cf. Frances M. Lappe, Diet for a Small Planet, New York, Ballantine Books, 1982. 
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Desta feita, 38 por cento da produção mundial de grão é canalizado 

exclusivamente para a alimentação de animais para consumo humano.59 Também o 

perigo de extinção de várias espécies de peixes, com consequências imprevisíveis para 

os ecossistemas marinhos, está associado à actividade pecuária: 33 por cento das 

capturas de peixe destina-se à produção de rações.60 Enquanto isso, nos países pobres, 

onde mais de 1000 milhões de pessoas permanecem seriamente malnutridas, as terras 

que os governos poderiam aproveitar para alimentar as suas populações é no entanto 

usada na produção de grão para gado. Veja-se o caso da Etiópia que, na década de 

oitenta, aquando da morte à fome de milhares de etíopes, exportou mais culturas 

rentáveis, incluindo grão para alimentar gado, do que a ajuda alimentar recebida para 

alimentar a sua própria população. 

No outro lado do mundo, nos Estados Unidos, os animais criados consomem 

grãos de cereais e de soja suficientes para alimentar cinco vezes a população total 

desse país. Se os americanos diminuíssem o seu consumo de carne em apenas 10 por 

cento, libertariam cerca de 12 milhões de toneladas de grãos anualmente para consumo 

humano.61 Esta quantidade de grão seria suficiente para alimentar várias dezenas de 

milhões de pessoas que sofrem todos os anos devido à fome. Como foi atrás 

mencionado, não há como provar que os meios empregues na produção de grão para 

os animais, se viéssemos a abolir a sua criação, seriam efectivamente canalizados para 

a alimentação humana. Ninguém pode garantir que isso viria a acontecer. Mas é de 

esperar que o esclarecimento das pessoas quanto a essa possibilidade, somado ao 

elevado aumento da quantidade de comida que passaria assim a estar disponível, 

pressionaria os decisores a providenciarem a devida ajuda alimentar aos que dela 

necessitam. 

A fim de reforçar esse esclarecimento, o que cumpre fazer é pois provar que a 

indústria da carne compete com a humanidade pelos preciosos recursos naturais. Os 

números falam por si: 10 acres de terra cultivada com soja alimenta mais de 60 pessoas 

                                                 
59 Cf. Lester Brown e Gary Gardner, State of The World 1996, New York, W. W. Norton & 
Company, 1996, p. 93. 
60 Cf. Carl Safina, «The World’s Imperiled Fish», in Scientific American (Aug.), 1995. 
61 Cf. Boyce Resenberger, «Curb on US Waste Urged to Help the World’s Hunger», in New York 
Times (Oct. 25), 1974. 
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– a mesma área usada para a criação de gado alimenta, na melhor das hipóteses, duas. 

Pelo-tanto, se as áreas agrícolas do planeta fossem usadas para sustentar uma 

alimentação humana vegetariana, não só haveria comida para todos, como ainda 

milhões de acres poderiam ser devolvidos à Natureza, o que daria uma preciosa 

contribuição para a recuperação do actual estado global do ambiente.62 

Além disso, devido à pesada logística envolvida (na preparação e transporte das 

rações, no transporte dos animais para os matadouros, na refrigeração das carcaças, 

etc.), são necessárias em média 78 calorias de combustível fóssil para produzir apenas 

uma caloria de proteína animal, enquanto bastam somente duas calorias de combustível 

fóssil para produzir uma proteína de soja.63 Assim, também ao poupar na conta da 

energia, a adopção universal de uma dieta vegetariana reduziria consideravelmente as 

emissões de gases de estufa e dar-nos-ia mais tempo para desenvolvermos soluções 

energéticas mais eficientes e limpas antes que se deteriorassem ainda mais as 

condições ambientais ou se esgotassem as reservas de combustível fóssil. 

Adicionalmente, a instituição do vegetarianismo universal permitiria também poupar no 

consumo de água, um bem cada vez mais escasso, o qual é previsto que se esgote em 

muitos locais num futuro próximo, devido ao aquecimento global.64 Para se ter uma ideia 

de quanta água poderia ser poupada, calcula-se que a produção de um quilograma de 

carne requer 200 vezes mais água do que a produção de um quilograma de trigo, ou 

cerca de 100 vezes mais do que a produção de um quilograma de batata ou de tomate, 

por exemplo.65 

No entanto, a direcção que levamos vai no sentido oposto. O sector da criação 

animal cresce mais rapidamente do que qualquer outro sub-sector agrícola. Com a 

crescente prosperidade, a cada dia que passa as pessoas consomem mais carne e mais 

laticínios. Estima-se que a produção mundial de carne duplique de 229 milhões de 

                                                 
62 Um dos primeiros a avançar essa sugestão foi Aaron Altschul na sua obra Proteins, Their 
Chemistry and Politics (Basic Books Inc. Publishers, New York, 1965). 
63 Cf. http://www.veganworldnetwork.org/topic_environment_meat_eating.php. 
64 Infelizmente, também nesta questão os cenários previstos pelos cientistas não são 
animadores. Cf. D. Grey e C. Sadoff, «The Global Water Challenge», in World Bank Global 
Issues Seminar Series (Jan.), 2006; e também http://scrippsnews.ucsd.edu/releases/?releaseID 
=703. 
65 Cf. Paul e Anne Ehrlich e John Holdren, Population, Resources, Environment, New York, W. H. 
Freeman & Co, 1978. 



 315 

toneladas em 1999/2000 para 465 milhões em 2050, ao passo que a produção de leite 

deve ascender de 580 para 1043 milhões de toneladas.66 Por tudo quanto aqui se disse, 

penso não ser um exagero assumir que, se tal vier a acontecer, a exaustão dos solos 

agrícolas e dos recursos hídricos e energéticos, a desflorestação e o aumento das 

emissões de gases de estufa, poderão colocar em perigo a própria sustentabilidade 

básica da nossa espécie. 

 

5 – Os Direitos dos Animais e a Recuperação do Ambiente 

5.1 – Da Justiça Compensatória Para os Animais  

        à Preservação do Ambiente 

 

Os factos apresentados na secção anterior confirmam assim a primeira das duas 

proposições empíricas atrás formuladas no final da secção 3. Para demonstrar a 

veracidade da segunda proposição importa esclarecer quais seriam os resultados 

práticos da implementação dos direitos dos animais, tal como Regan os concebe e 

porquanto fossem atribuídos a todos os animais conscientes.  

Antes de mais, porque o respeito pelos seus direitos implicaria o fim da sua 

exploração abusiva a nível mundial, uma questão que se coloca é a de saber o que 

faríamos com os biliões de animais que criamos em cativeiro. Para se responder a essa 

questão, há que primeiro compreender que a «libertação animal» reivindicada por 

Regan juntamente com os outros eticistas animais e activistas em analogia com os 

movimentos anti-esclavagistas de outrora não se traduz, como alguns quiseram 

insinuar, na libertação literal dos animais cativos: o que se pretende é a sua libertação 

da opressão humana.67 Se entendêssemos essa reivindicação à letra e simplesmente os 

libertássemos na Natureza, muitos deles teriam de enfrentar adversidades que já não 

poderiam vencer, porquanto o apuramento das suas raças, conduzido com o único 

                                                 
66 Cf. H. Steinfled et al., «Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options», p. 275.  
67 O filósofo John Baird Callicott, de quem falaremos mais adiante, faz essa insinuação. Cf. J. B. 
Callicott, In Defense of the Land Ethic. Essays in Environmental Philosophy, Albany, State 
University of New York Press, 1989, pp. 30, 31. 
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propósito de os tornarmos melhores produtores de carne, leite ou lã, por exemplo, levou 

ao desaparecimento das suas aptidões originais para a vida selvagem. 

Embora o próprio Regan nunca tenha chegado a definir os contornos práticos 

daquilo que aconteceria no terreno com o fim da exploração animal, julgo ter encontrado 

na sua teoria uma pista que conduz a um conjunto de medidas concretas a aplicar no 

caso daqueles animais cativos inaptos para a vida selvagem. Essa pista tem a ver com 

a ideia de justiça compensatória, uma ideia bem aceite no âmbito da ética humana e 

que Regan concebe como sendo aplicável especialmente aos animais selvagens em 

perigo de extinção. 

Assevera Regan, assim como é justo procurar compensar aqueles humanos que 

são de algum modo presentemente prejudicados por aquilo que foi feito no passado ao 

seu povo – como acontece, por exemplo, com os índios norte-americanos ou com os 

aborígenes – por forma a lhes ser restituído aquilo que não teriam perdido caso não 

tivessem sido os seus antepassados exterminados e expropriados das suas terras, é 

também justo, exactamente pelas mesmas razões, procurar compensar aqueles animais 

cujas espécies foram dizimadas quase ao ponto da extinção, devido à caça ou à 

destruição dos seus habitats.68 

Respeitando o primado da imparcialidade, nada impede que esta mesma forma 

de justiça possa ser igualmente aplicada aos animais que criamos em cativeiro. Assim 

sendo, dado que também somos responsáveis por aquilo que foi feito aos seus 

antepassados e constitui presentemente um prejuízo para esses animais, devemos 

compensá-los porquanto o apuramento das suas raças os tornou inaptos para 

sobreviverem no meio selvagem. Se os abandonássemos à mercê de desafios naturais 

que realisticamente eles jamais poderiam superar, eles morreriam; conforme ditassem 

as circunstâncias, morreriam à fome, à sede, de insolação, de frio, e é claro, não teriam 

hipótese alguma contra eventuais predadores. Adicionalmente, devemos ainda 

compensá-los por todas as suas privações e por todo o sofrimento que lhes causámos. 

Pelo-tanto, é nosso dever dar a esses animais a possibilidade de levarem vidas plenas e 

agradáveis em cativeiro, proporcionando-lhes no limite das nossas capacidades um 

                                                 
68 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, pp. xxxix-xli. 
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ambiente físico e social estimulante onde eles pudessem exercer a sua autonomia, até 

que viessem a morrer de causas naturais. 

Todavia, se nós, humanos, não estamos dispostos a arcar com as perigosas 

consequências presentes e futuras da criação animal aqui aduzidas, então a reprodução 

desses animais teria de ser travada – uma contrapartida que seria para eles irrisória, 

tendo em conta o que ganhariam com o nosso respeito pelos seus direitos. Dessa 

forma, em poucos anos os seus números decresceriam significativamente. O que 

contudo não quer dizer que esses animais teriam de desaparecer por completo, visto 

que alguns deles poderiam ser mantidos em quintas pedagógicas ou adoptados por 

quem lhes quisesse bem e tivesse possibilidades para cuidar deles, à semelhança do 

que hoje normalmente acontece com os animais de companhia. 

Já no que concerne àqueles animais cativos que não chegaram a perder as suas 

características adaptativas originais, não haveria obstáculos à sua reintrodução na 

Natureza desde que tivéssemos razões para acreditar que eles não causariam 

desequilíbrios graves na integridade e estabilidade dos habitats naturais que viriam a 

ocupar. Pois se os causassem, a sua reintrodução equivaleria à violação do direito à 

vida, não só desses animais, mas também dos animais selvagens que populam tais 

habitats, porquanto nem uns nem outros teriam hipóteses de sobreviver em resultado 

dos desequilíbrios assim provocados. 

É verdade que os animais selvagens teriam de passar a competir por comida e 

espaço com os animais que viéssemos a reintroduzir na Natureza; mas importa enfatizar 

que, considerando tudo, essa circunstância não obstaria a que  também os animais 

selvagens ganhassem bastante com o nosso respeito pelos seus direitos. Logo de 

imediato, cessaria a desregrada destruição dos seus habitats, o que seria possível 

mediante alternativas de exploração do mundo natural menos invasivas (como aquelas 

indicadas na última secção da segunda parte). Além disso, à medida que a actividade 

pecuária fosse sendo desmantelada, também teríamos a obrigação moral de lhes 

devolver muitas das terras de pasto e de cultivo que canalizámos para a alimentação 

dos animais de criação, porquanto essas terras foram roubadas aos habitats dos seus 

antepassados. Novamente, esta proposta tem correspondência directa com a ideia 
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moral de justiça compensatória à qual Regan recorre para solucionar o problema da 

extinção de espécies selvagens. 

Assim, por forma a sermos justos, deveríamos fazer tudo quanto estivesse ao 

nosso alcance para garantir que essas terras recuperassem as condições necessárias à 

repovoação, quer pelos animais selvagens cujas espécies prejudicámos no passado 

com a destruição dos seus habitats, quer pelos animais explorados em cativeiro os 

quais se revelassem aptos para serem reintroduzidos na Natureza. Por conseguinte, 

teríamos de procurar minimizar os níveis de degradação dos solos e a poluição das 

águas nessas terras. Mas só isso não bastaria. É importante notar que têm vindo a lume 

dados científicos que atestam a correlação entre a integridade dos ecossistemas e a sua 

estabilidade, mais propriamente, a sua resiliência em face de oscilações climáticas.69 De 

maneira que, no actual panorama de incerteza sobre o clima, o esforço de restauração e 

preservação dos habitats dos animais titulares de direitos teria também de passar pela 

promoção da biodiversidade. Desse modo, o nosso respeito moral por tais animais 

exigiria que protegêssemos todas as espécies de fauna e flora, ou melhor, todos os 

membros das comunidades pluriespecíficas que contribuem para a integridade 

ecológica dos habitats naturais. Protecção essa que, por inerência, incluiria ainda a 

reabilitação e manutenção das normais interacções dinâmicas entre as comunidades 

vivas e o meio não-vivo que as suporta, o qual compreende as transformações ligadas 

ao ciclo da energia, ao ciclo da água e dos elementos minerais, e os processos de 

geomorfogénese e climáticos. 

Dadas estas considerações, subscrevo inteiramente a interpelação feita por 

Regan: «Se mostrássemos o apropriado respeito pelos direitos dos indivíduos que 

compõem a comunidade biótica não seria a comunidade preservada?»70 Com isto, 

Regan está a sugerir um novo modelo de preservação do ambiente, o qual merece, no 

seu entender, futuros esforços de investigação. 

                                                 
69 Cf. David Tilman e John A. Downing, «Biodiversity and Stability in Grasslands», in Nature 367, 
1994, p. 363. 
70 «Were we to show proper respect for the rights of the individuals who make up the biotic 
community, would not the community be preserved? And is not that what the more holistic, 
systems- 
-minded environmentalists want?» T. Regan, The Case for Animal Rights, p. 363. 
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Por tudo quanto foi dito, concordo que uma teoria ética de direitos individuais, 

uma vez aplicada a seres não-humanos, conseguiria atingir os mesmos objectivos 

práticos vindicados pelos círculos mais ecocêntricos da Ética Ambiental. Mesmo que 

essa teoria não contemplasse a atribuição de direitos a plantas ou a animais não- 

-conscientes, cuja inviabilidade moral já apontei atrás (na última secção da segunda 

parte), não encontro nenhuma razão empírica para que o devido reconhecimento dos 

direitos dos indivíduos aqui tidos como conscientes não possa contribuir também para a 

protecção dos processos ecológicos. A força normativa assim criada implementaria 

obrigatoriamente práticas adequadas ao respeito pela vida, liberdade e integridade 

corporal de tais indivíduos; e essa adequação alastrar-se-ia e transformar-se-ia 

necessariamente numa protecção mais ampla dirigida a todo o espectro ambiental, 

porquanto as condições necessárias à vida, liberdade e integridade corporal de tais 

indivíduos irradiam de forma crescente das interdependências ecológicas do espectro. 

No entanto, está longe de ser pacífica esta concepção de que o respeito pelos 

direitos dos animais, tal como é aqui proposto, poderia promover o bom funcionamento 

dos ecossistemas. Com efeito, como iremos observar já em seguida, na área da Ética 

Ambiental há quem pense que essa concepção não só inverte as prioridades, como 

levaria mesmo a consequências desastrosas. 

 

5.2 – O Problema da Caça Terapêutica: a Convergência Possível  

         Entre os Direitos dos Animais e o Holismo Ambiental 

 

Salvo raras excepções (sendo o caso dos biocentristas uma das mais notórias), 

os eticistas que reflectem sobre a problemática do ambiente assumem que a nossa 

esfera de obrigações em relação à Natureza deve ser holística, isto é, deve ser 

directamente dirigida ao todo (whole) do mundo natural, e não apenas indirectamente, 

como tenho vindo a sugerir. Existem várias correntes holísticas no seio da Ética 

Ambiental, mas apesar das suas particularidades, todas elas se regem pelos mesmos 

parâmetros orientadores: não basta expandir a nossa consideração moral a indivíduos 

não-humanos, e depois salientar a importância do seu contexto de apoio; há que 
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sobretudo desenvolver um novo quadro conceptual capaz de equacionar o valor 

prioritário das relações identificadas na óptica sistémica e globalizante da ciência 

ecológica.71 

Nessa óptica, as relações ecológicas dão forma a diversas entidades 

corporativas (populações, espécies, comunidades bióticas, ecossistemas, a biosfera), 

entidades essas que encerram em si mesmas qualidades existenciais distintas da mera 

soma das suas partes constituintes, porquanto manifestam propriedades que emergem 

apenas ao nível do colectivo. É nesse sentido que se afirma, por exemplo, que uma 

espécie está «em vias de extinção» ou é «perigosa para o equilíbrio natural»; ou se 

defende também que um ecossistema pode ser «beneficiado» ou «prejudicado» 

independentemente dos benefícios ou prejuízos que afectam os seus elementos 

constituintes.  

De acordo com a concepção partilhada pelas diferentes éticas holísticas do 

ambiente, tais entidades corporativas e as suas relações são mais valiosas do que 

qualquer organismo ou conjunto de organismos considerados individualmente, porque 

justamente os precedem no esquema global dos processos naturais, ao providenciarem 

as matrizes indispensáveis à sua génese, sustento e até configuração adaptativa. Nesta 

interpretação das prioridades, os organismos individuais surgem apenas como 

merecedores secundários do apreço moral que devemos ter relativamente ao sistema 

total que os cria e mantém. Deste modo, aqueles que defendem o holismo ambiental 

não hesitam em aprovar práticas lesivas para os indivíduos não-humanos sempre que 

tal se prove vantajoso para a integridade e estabilidade de ecossistemas em risco ou 

para salvar uma qualquer espécie animal ou vegetal da extinção. 

                                                 
71 Exemplos dessas correntes são o Holismo Ético, desenvolvido em continuação do pensamento 
de Aldo Leopold, reputado por muitos autores como o «pai fundador» da ética ambiental 
moderna, e a Ecologia Profunda, inspirada pelo trabalho pioneiro de Arne Naess. Para o 
essencial das posições desses dois autores, ver A. Leopold, «The Land Ethic», in Michael E. 
Zimmerman et al. (eds.), Environmental Philosophy. From Animal Rights to Radical Ecology, 2ª 
edição, New Jersey, Prentice Hall, 1998, pp. 87-100; e A. Naess, «The Deep Ecological 
Movement: Some Philosophical Aspects», in Michael E. Zimmerman et al. (eds.), Environmental 
Philosophy. From Animal Rights to Radical Ecology, pp. 193-211. Para uma delineação aturada 
dos contornos que definem o holismo ambiental, ver Michael P. Nelson, «O Holismo na Ética 
Ambiental», in Cristina Beckert e Maria J. Varandas (coords.), Éticas e Políticas Ambientais, 
Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004, pp. 133-151. 
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A esse propósito, considere-se o exemplo paradigmático da caça dita 

terapêutica. À custa da vida (e também, dependendo da pontaria do atirador, do 

sofrimento) de alguns animais «excedentes», esta medida de gestão ambiental procura 

cumprir dois propósitos: por um lado, evitar que o excesso populacional de certas 

espécies venha a degradar irreparavelmente os ecossistemas que integram; por outro 

lado, assegurar o bem-estar agregado dos indivíduos que pertencem a essas espécies, 

repondo as suas populações dentro dos limites da sustentabilidade. De entre os animais 

mais visados contam-se elefantes, bisontes, veados, alces, e alguns exóticos (por 

exemplo, os coelhos e os sapos-touro na Austrália, ou as cabras nas Ilhas Desertas dos 

Açores), os quais tendem a proliferar ao ponto de carecerem de mais alimento do que o 

oferecido pelos seus habitats e de perigarem outras espécies animais ou vegetais. 

A questão da legitimidade moral da caça terapêutica encontra-se no epicentro de 

uma acesa troca de acusações que envolve Regan e John Baird Callicott, porventura o 

defensor mais reconhecível de uma das correntes holísticas da Ética Ambiental, o 

Holismo Ético. Firmado na sua teoria dos direitos dos animais, Regan condena todas as 

formas de caça, incluindo a caça terapêutica. Callicott descarta essa condenação como 

se de um disparate se tratasse, proferido por alguém que não possui qualquer 

conhecimento sobre ciência ecológica e que na sua ignorância tenta promover acções 

nocivas para o ambiente.72 Callicott tem mesmo algo a dizer sobre o modo como o 

controlo das populações de animais deve ser feito. No seu entender, tentar a todo o 

custo poupar animais selvagens do sofrimento e da morte contradiz a própria essência 

psicológica da vida natural. Na selva das assimetrias tróficas e da dura competição intra- 

-específica, viver «é sofrer ansiedade em relação à vida, sentir dor e prazer numa 

mistura adaptativa, e mais cedo ou mais tarde morrer. É assim que o sistema funciona.» 

Conclui Callicott, se «a natureza como um todo é boa, então a dor e a morte também 

são boas.»73 

                                                 
72 Cf. J. B. Callicott, In Defense of the Land Ethic, pp. 40-45. 
73 «To live is to be anxious about life, to feel pain and pleasure in a fitting mixture, and sooner or 
later to die. That is the way the system works. If nature as a whole is good, then pain and death 
are also good.» J. B. Callicott, In Defense of the Land Ethic, p. 33. 
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Respeitando esta perspectiva holística, nada nos impede de recorrer a métodos 

extremamente dolorosos como o envenenamento, a introdução de doenças ou o uso de 

armadilhas para controlar as populações de animais. Mais ainda, a mesma linha de 

raciocínio não só legitima moralmente a caça terapêutica, como pode incentivar também 

a chamada caça desportiva, já que o esforço da sua viabilização em certas áreas 

conduz ao aumento da biodiversidade animal (enquanto capital cinegético), o que 

representa, sem dúvida, um dos principais objectivos da agenda holista. 

Não nos deve pois surpreender a seguinte crítica que Regan dirige contra o 

Holismo Ético de Callicott:  

 
As implicações dessa perspectiva incluem o claro prospecto de que o indivíduo pode 

ser sacrificado para o maior bem biótico[…]. É difícil ver como consegue a noção de 

direitos do indivíduo encontrar lugar no seio de uma perspectiva que, postas de lado 

quaisquer conotações emotivas, poderia ser devidamente traduzida por «fascismo 

ambiental».74 

 

Estas são palavras duras, embora plenamente justificadas. Da minha parte, não 

consigo conceber como se pode moralmente aceitar a subordinação do valor individual 

dos sujeitos éticos (sejam eles humanos ou não) ao valor «totalitário» da colectividade 

(ecossistémica, social, política, militar, o que for). Se há lições morais a retirar da 

História humana, o evitamento de lógicas totalitárias será sem dúvida uma das mais 

importantes. Encontramos assim motivos para reconhecer que Regan toma a opção 

prudencial ao estipular um conjunto de obrigações morais que são intransigentemente 

individualísticas em favor dos sujeitos éticos. Ao passo que Callicott, se tivesse tomado 

a mesma opção, teria certamente conseguido evitar as implicações nefastas que a sua 

ética ambiental acarretaria para a ética humana: com efeito, a sua teoria revela-se 

incapaz de explicar porque é que os mesmos critérios holísticos que dissipam o estatuto 

moral dos indivíduos não-humanos nas relações do contexto ecológico, não são critérios 

                                                 
74 «The implications of this view include the clear prospect that the individual may be sacrificed for 
the greater biotic good, in the name of the “integrity, stability and beauty of the biotic community”. 
It is difficult to see how the notion of the rights of the individual could find a home within a view 
that, emotive connotations to one side, might be fairly dubbed “environmental fascism”.» T. 
Regan, The Case for Animal Rights, pp. 361, 362.  
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igualmente aplicáveis na determinação do nosso próprio estatuto moral enquanto 

indivíduos humanos. 

Callicott tenta mostrar que não incorre nessa lacuna, mas sem êxito. À 

semelhança das proponentes do ecofeminismo, ele rejeita a concepção segundo a qual 

a moralidade assenta em reflexões racionais, dedutivas e mais abstractas.75 Assegura o 

autor, na base das nossas aptidões morais estão a força e a espontaneidade das 

emoções, deriváveis da nossa constituição natural enquanto animais sociais. Nessa 

conformidade, o nosso respeito ético pelos outros humanos provém da pertença comum 

a uma comunidade moral consolidada por relações recíprocas de afecto e empatia; de 

modo que temos deveres e obrigações para com os nossos congéneres humanos que 

não temos para com os indivíduos não-humanos não pertencentes à nossa comunidade 

moral. No entanto, a mesma objecção atrás colocada contra as ecofeministas (vide 

secção 1.1 do primeiro capítulo da segunda parte) também se impõe contra este 

posicionamento de Callicott. 

É óbvio que, se deixássemos as emoções guiarem sozinhas a nossa conduta 

moral, falharíamos em respeitar todos os outros indivíduos dos quais não gostamos ou 

que nos são indiferentes. Não haveria como impedir que nos confinássemos às nossas 

relações de cuidado, as quais são arbitrárias e demasiado restritivas, já que se limitam 

somente a quem, devido às contigências da vida, teve a oportunidade de estabelecer 

connosco algum vínculo afectivo. 

Posto isto, se Callicott assume a exigência moral de eliminar certos indivíduos 

não-humanos porquanto ameaçam a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas, e se 

ele considera que essa prática é eticamente defensável porque esses indivíduos não 

pertencem à nossa comunidade moral, e se considera ainda que essa comunidade 

moral assenta em relações recíprocas de afecto e empatia, segue-se, 

consequentemente, a incapacidade do autor em explicar porque é que alguém que 

fosse emocionalmente impelido a arredar da sua comunidade moral outros indivíduos 

humanos (uma tendência emocional infelizmente não rara entre nós) agiria de forma 

                                                 
75 Para a argumentação do autor, cf. J. B. Callicott, In Defense of the Land Ethic, pp. 52-56. 



 324 

eticamente errada se os eliminasse em prol da defesa holística das espécies e dos 

ecossistemas. 

Com efeito, a teoria de Callicott não contempla nenhum outro critério para a  

valorização ética daqueles indivíduos não-humanos que ficam de fora da nossa 

comunidade moral, que não seja a avaliação do seu protagonismo relativamente ao 

summum bonum da comunidade biótica que integram. Se a sua existência for promotora 

da integridade e estabilidade da comunidade biótica, eles são valiosos e devemos 

protegê-los; se a sua existência for aniquiladora dessa integridade e estabilidade, então 

são destrutivos do que é valioso e devemos eliminá-los. Assim, respeitando o mesmo 

critério axiológico, segue-se que qualquer um de nós que não se sinta emocionalmente 

inclinado a incluir outros humanos na sua comunidade moral, não teria nenhuma razão 

do ponto de vista ético para não os eliminar a fim de reduzir a sobrecarga ecológica 

causada pela nossa própria espécie, tanto quanto nos é exigido pelo mesmo critério o 

sacrifício de indivíduos de outras espécies que não pertencem à nossa comunidade 

moral e são prejudiciais para a comunidade biótica. 

Perante a gravidade destas implicações para a ética humana, reitero uma vez 

mais, na esteira de Regan, que a teorização moral deve obedecer à necessária 

autoridade da razão sobre as emoções. É preciso prescrever normas de consideração 

moral que sejam universais no seu alcance, a fim de superarmos os limites 

discricionários das nossas emoções, uma superação que não é conseguida pela teoria 

de Callicott. Por outro lado, esta crítica do Holismo Ético também procurou tornar mais 

nítida a pertinência da teoria reganiana, ao apelar para a exigência moral de condenar 

como reprováveis quaisquer concepções éticas dispostas a sacrificar seres humanos 

em nome de causas totalitárias – tais concepções, como denuncia Regan, falham em 

observar o princípio ético do respeito pelo valor inerente desses indivíduos, instanciado 

no reconhecimento dos seus direitos morais.  

Do mesmo modo, sob pena de sermos injustos, parciais e moralmente 

incoerentes, não podemos consentir que a dignidade própria dos animais titulares de 

direitos seja desintegrada nos esquemas holísticos estatuídos pelas éticas ambientais, 

tanto quanto não devemos consentir que o mesmo aconteça no nosso próprio caso – 
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simplesmente, o seu valor inerente enquanto indivíduos não é redutível, tal como o 

nosso valor inerente enquanto indivíduos humanos não é redutível, a uma mera parcela 

dispensável do valor «mais elevado» do todo ecológico. Essa redução representaria a 

falência injustificável das nossas obrigações morais directamente devidas a tais 

indivíduos, humanos e não-humanos, justamente pelos indivíduos que são, enquanto 

detentores de capacidades cognitivas, conativas e volitivas que os tornam em si 

mesmos e por si mesmos merecedores do nosso respeito moral. 

Todavia, esta discussão também torna evidente que as práticas de gestão 

ambiental não se podem limitar a deixar estar os animais selvagens, como propõe 

Regan.76 Em rigor, Regan nunca chegou a estipular que o nosso dever de não- 

-interferência relativamente aos animais selvagens é um dever absoluto; mas a sua 

omissão sobre o género de situações em que seria moralmente exigível interferirmos 

nas suas vidas não deixa por isso de ser em certa medida lamentável, já que o 

tratamento dessa problemática ter-lhe-ia permitido resolver a questão de como devemos 

lidar com as explosões populacionais de animais titulares de direitos que degradam os 

seus habitats, e assim anular um dos principais pontos de discórdia entre a sua teoria 

dos direitos e as éticas holísticas do ambiente. Com efeito, a teoria reganiana contém 

todos os elementos necessários para dar uma resposta apropriada a esse problema, 

com resultados práticos que seriam certamente do agrado de qualquer holista 

ambiental. 

Em primeiro lugar, temos de reconhecer que a responsabilidade última pela 

ocorrência dessas situações de sobrepopulação é nossa, ora porque levámos à extinção 

os predadores naturais de muitas das espécies tendencialmente mais prolíferas, ora 

porque, voluntária ou involuntariamente, fomos nós quem introduzimos algumas dessas 

espécies em ecossistemas sem predadores à sua altura. Por esse facto, a exigência 

moral de ajudarmos os animais prejudicados por tais situações é uma exigência que 

surge mais uma vez sob a alçada da ideia de justiça compensatória. A fim de 

compensá-los, devemos portanto procurar formas de aliviarmos o stress causado nos 

animais pelo excesso populacional, de reduzirmos a sua competição por comida e 

                                                 
76 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 357, 361. 
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espaço, de prevenirmos a propagação epidémica de doenças e parasitas, e de 

impedirmos que sofram uma morte lenta e dolorosa por inanição ou devido a outras 

vicissitudes decorrentes da degradação dos seus habitats. 

Em vez da eliminação dos animais em excesso populacional, a solução correcta 

do ponto de vista moral passaria assim pela sua esterilização, por colocá-los noutros 

habitats não degradados, por devolver os exóticos aos seus habitats naturais, e por 

promover a reintrodução de predadores localmente extintos. Devo esclarecer que esta 

última medida não é contraditória com o respeito pelos direitos morais dos animais que 

seriam predados. Para elucidar esse ponto, será útil abordarmos o problema ético da 

predação natural. 

 

5.3 – O Problema Ético da Predação Natural 

 

Como vimos, Regan condena toda e qualquer forma de caça praticada por 

humanos. Perante possíveis objecções de que essa condenação também implicaria, por 

motivos de consistência lógica, a condenação da caça praticada por animais 

predadores, Regan alega que tais indivíduos, porque não são agentes morais e por isso 

carecem da complexidade mental necessária para distinguirem moralmente o certo e o 

errado, não erram do ponto de vista ético quando caçam outros animais.77 O nosso 

autor coloca a questão de outro modo: sendo os animais incapazes de conceber e 

respeitar os direitos morais uns dos outros, as presas não podem ter direitos contra os 

seus predadores, pelo que os predadores não violam os direitos das suas presas 

quando as comem (como foi já mencionado aquando da discussão do argumento da 

amoralidade de Cohen, na secção 5.2 do segundo capítulo da segunda parte). 

Assim, assegura Regan, porque os animais predadores não cometem nenhum 

erro moral quando caçam, não existe nenhum motivo para repudiarmos moralmente as 

suas práticas predatórias; ao contrário do que sucede com os caçadores humanos, 

porquanto são agentes morais e estão por isso capacitados para cumprirem o dever de 

não violar os direitos que os animais têm contra eles. Todavia, no entender de vários 

                                                 
77 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 357ss.  
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críticos, este argumento de Regan não colhe. Pois basta imaginarmos em vez de uma 

presa não-humana uma criança prestes a ser atacada por um predador para que 

passemos a considerar que existem fortes razões morais para impedirmos o ataque, 

apesar do atacante não ser um agente moral. O recurso ao exemplo da criança, 

pretendem os críticos, assume particular relevância visto também tratar-se de um 

paciente moral no contexto da teoria reganiana, à semelhança de qualquer outro animal 

titular de direitos que é predado.78 

Deste modo, poderá parecer que Regan enfrenta um dilema insuperável. Se ele 

persistir em não reconhecer que os animais predadores agem de forma moralmente 

errada quando caçam, então a sua teoria ética mostra-se incapaz de prescrever a 

obrigação de protegermos as crianças (ou quaisquer outros humanos) de eventuais 

ataques de predadores, o que seria uma falha inaceitável. Se, ao invés, Regan 

reconsiderasse e viesse a admitir que os animais predadores erram moralmente quando 

caçam as suas presas, então a sua teoria ética implicaria que fosse moralmente 

imperioso acabar com todas as práticas predatórias que ocorrem no mundo animal, e 

isso não só seria absurdo como desintegraria a dinâmica constitutiva dos ecossistemas 

levando à completa ruína da Natureza. 

Com o intuito de responder a essa crítica, Regan, no seu Prefácio da segunda 

edição do The Case, introduz um ponto que ele não chegou a discutir nessa obra, e que 

é: em determinadas circunstâncias, temos o dever prima facie de ajudar os indivíduos 

titulares de direitos ameaçados por outras causas que não sejam as acções lesivas de 

agentes morais.79 Assumo com Regan que a aceitação desse dever moral adequa-se 

àquilo que intuitivamente consideramos ser correcto. Imaginemos a seguinte situação. 

Chuvas torrenciais aumentam violentamente o caudal de um rio e esse rio faz cair uma 

ponte. Ao nos aproximarmos de carro, somos surpreendidos com o desaparecimento da 

                                                 
78 Essa crítica provém de vários quadrantes da Ética Ambiental. Cf. Bryan Norton, Toward Unity 
Among Environmentalists, New York, Oxford University Press, 1991, pp. 241, 242; V. Plumwood, 
«Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of 
Rationalism», in Michael E. Zimmerman et al. (eds.), Environmental Philosophy. From Animal 
Rights to Radical Ecology, pp. 295, 296; Mark Sagoff, «Animal Liberation and Environmental 
Ethics: Bad Marriage, Quick Divorce», in Osgoode Hall Law Journal 22, 1984, p. 26; e J. B. 
Callicott, In Defense of the Land Ethic, pp. 39-47. 
79 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, pp. xxvi, xxvii. 
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ponte, mas conseguimos travar a tempo e por pouco não caímos ao rio. Nessa situação, 

não teríamos nós o dever prima facie de tentar alertar os outros condutores do perigo? 

Creio que somos levados, intuitivamente, a responder de forma afirmativa a essa 

pergunta. 

Nessa conformidade, Regan defende que se temos o dever prima facie de ajudar 

quem se encontra na iminência de ser morto ou ferido ou de alguma outra forma 

prejudicado por eventos que não são causados por agentes morais, então, exactamente 

pelos mesmos motivos, também temos o dever prima facie de proteger as crianças (e de 

proteger igualmente, acrescentaria, quaisquer outros humanos) do ataque de animais 

predadores, apesar desses animais não serem agentes morais e não cometerem 

nenhum erro moral quando caçam.80 No entanto, já não temos esse mesmo dever 

quando os indivíduos ameaçados são animais selvagens. O autor explica porquê: 

 
A nossa principal obrigação no que concerne aos animais selvagens é 

deixá-los estar, uma obrigação baseada no reconhecimento da sua competência 

geral para cumprirem com os afazeres da vida, uma competência que encontramos 

entre os membros das espécies de predadores e presas. Afinal de contas, se os 

membros das espécies de presas, incluindo as crias, fossem incapazes de 

sobreviver sem a nossa assistência, não haveria espécies de presas. E o mesmo se 

aplica aos predadores. Em suma, nós honramos a competência dos animais no 

meio selvagem ao permitir que usem as suas aptidões naturais, mesmo em face das 

suas necessidades competitivas.[…]Nós não encontramos essa mesma 

competência em crianças.»81 

                                                 
80 Vale referir, em ambos os casos, esse dever de assistência não é invocado a fim de corrigir 
quaisquer injustiças. Pois, esclarece Regan, embora seja possível ser-se prejudicado, não se 
pode ser injustiçado pelas forças da Natureza nem por animais não-humanos, pois nem a 
Natureza nem os animais são capazes de reflectir sobre, e decidir acatar ou não, a ideia moral de 
justiça. Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, pp. 96, 357. Esse dever de assistência, explica 
o autor, não assenta portanto no princípio de justiça, mas procede com plausibilidade da 
exigência moral de sermos bons para os outros: trata-se pois de um dever de beneficência. Cf. T. 
Regan, The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, pp. xxvi, xxvii. 
81 «[O]ur ruling obligation with regard to wild animals is to let them be, an obligation grounded in a 
recognition of their general competence to get on with the business of living, a competence that 
we find among members of both predator and prey species. After all, if members of prey species, 
including the young, were unable to survive without our assistance, there would be no prey 
species. And the same applies to predators. In short, we honor the competence of animals in the 
wild by permitting them to use their natural abilities, even in the face of their competing 
needs.[…]We do not find this same competence in young children.[…]Therefore, there is nothing 
the least bit inconsistent in recognizing duties of assistance to human beings, including human 
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No entanto, consegue Regan responder adequadamente aos seus críticos 

através deste argumento? Penso que não. Efectivamente, existem várias situações no 

mundo animal em que os predadores atacam crias ou animais debilitados pela doença 

ou velhice, justamente porque não desenvolveram ainda ou perderam a competência 

para se defenderem.82 Assim, o argumento de Regan não é convincente, pois incorre 

naquele mesmo erro lógico que ele atribui a Cohen: a falácia da divisão (vide secção 5.2 

do segundo capítulo da segunda parte). Regan erra ao atribuir a todos e a cada um dos 

animais selvagens uma propriedade que é pertença colectiva desse tipo de animais, 

pois embora a aptidão para evitar os ataques dos predadores seja uma qualidade 

distintiva (uma condição existencial até) das espécies de presas, no entanto, não deixa 

de ser verdade que alguns animais selvagens, pela sua imaturidade psicofísica ou por 

qualquer outra razão debilitante, não possuem essa competência. 

Pelo-tanto, se, como defende Regan, devemos respeitar cada indivíduo em 

virtude daquilo que ele é, ou seja, na exacta medida das suas capacidades individuais, 

então o autor não pode coerentemente afirmar que temos o dever moral de impedir o 

ataque de predadores a crianças porque lhes falta a competência para se defenderem, 

sem também admitir que temos esse mesmo dever relativamente àqueles animais 

titulares de direitos, os quais, por algum motivo, se revelem incapazes de enfrentar os 

seus predadores naturais. Contudo, a teoria de Regan, no meu entender, sustenta uma 

outra forma, essa sim válida, de justificar a tese segundo a qual os ataques de 

predadores a animais selvagens são moralmente permissíveis, mas já não o são 

quando dirigidos a humanos. 

A justificação prende-se com aquilo que foi atrás referido (na secção 1.2 do 

primeiro capítulo da segunda parte) acerca das condições em que a nossa propensão 

natural para a parcialidade pode ser positiva. Defendeu-se, seguindo Regan, que os 

                                                                                                                                                  

children, that we do not recognize in the case of other animals, including wild animals.» T. Regan, 
The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, p. xxxvii. 
82 Muitos predadores especializaram-se em não desperdiçar essa oportunidade. São disso 
exemplo as orcas que não perdem as primeiras incursões no mar de crias de foca, os tubarões 
que sabem quando e onde as crias de albatroz costumam cair ao mar nas suas primeiras 
tentativas para aprender a voar, ou os leões que atacam preferencialmente os indivíduos mais 
fracos. 
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indivíduos com os quais estabelecemos mais frequentemente relações de reciprocidade 

e interdependência são aqueles que tendem, ora a beneficiar mais com a nossa ajuda 

ora a ser mais prejudicados com a nossa negligência. Por esse motivo, dada a 

estruturação da nossa sociedade e as limitações de cada agente, temos o dever moral 

de privilegiar os interesses daqueles que nos são socialmente mais próximos em 

detrimento dos interesses daqueles que nos são mais distantes porquanto os interesses 

dos primeiros dificilmente serão acautelados por indivíduos que lhes sejam socialmente 

distantes, também eles limitados nos seus recursos, tempo e energia. Nessa ocasião, 

houve ainda o rigor de condenar moralmente todas aquelas manifestações de 

parcialidade mais exacerbadas, em que os indivíduos socialmente mais distantes 

venham a ser prejudicados com gravidade. 

O mesmo género de considerações também tem relevância para o assunto em 

mãos. A distância social entre nós e os membros de espécies selvagens é 

comparativamente maior do que a distância social entre os membros da nossa espécie. 

O filósofo Lawrence C. Becker dá conta dessa diferença. Ele escreve: 

 
A dependência, quando reconhecida como tal por uma ou mais partes, é um aspecto 

dos relacionamentos que tipicamente reduz a distância social – ao aumentar tanto a 

quantidade como o imediatismo das interacções. Aquele que depende luta para 

permanecer «próximo»; aquele de quem se depende deve lidar continuamente com 

as exigências do outro – mesmo que seja apenas negando-as. Assim, quanto mais 

dependente um ser é de outro, menor tende a ser a distância social entre os 

dois.[…]Os animais são tipicamente muito menos dependentes de nós[…]. À 

excepção de Rómulo e Remo, humanos em necessidade são dependentes de 

outros humanos para a sua sobrevivência, saúde e felicidade a um nível que 

animais comparáveis não são.83 

                                                 
83 «Dependence, when it is recognized as such by one or more of the parties, is a feature of 
relationships that typically reduces social distance – by increasing both the quantity and 
immediacy of interactions. The dependent one struggles to stay “close”; the one dependent upon 
must continually deal with the demands of the other – even if only by rejecting them. Thus, the 
more dependent a being is to another, the smaller the social distance between the two tends to 
be.[…]Animals are typically much less dependent on us, in our relationships with them, than are 
those humans (infants and so on) to whom the animals are comparable (in terms of their interests, 
intelligence and so forth). Romulus and Remus aside, helpless humans are dependent on other 
humans for survival, health, and happiness to a degree that the comparable animals are not.» L. 
C. Becker, «The Priority of Human Interests», in Tom Regan e Peter Singer (eds.), Animal Rights 
and Human Obligations, 2ª edição, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1989, p. 93. 
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Pelo-tanto, em face dessa diferença, devemos aceitar que temos a obrigação 

moral de defender quaisquer humanos de ataques de predadores, mas que não temos a 

mesma obrigação relativamente aos animais selvagens, porquanto partilhamos com 

todos esses humanos, mas não com os animais selvagens, uma teia comum de 

interdependências sociais, mais próximas ou mais distantes, de protecção, sustento e 

cooperação. Fundadas em predisposições inerentes à constituição psicológica da nossa 

espécie, essas interdependências são essenciais à nossa subsistência mais básica – e 

são também extremamente exigentes. Tanto são que, no que concerne aos nossos 

deveres de assistência em casos de predação, a prioridade moral dos humanos sobre 

os animais selvagens é imposta pela própria limitação dos recursos, da energia e do 

tempo que cada um de nós, agentes morais, consegue disponibilizar na ajuda a 

terceiros; pois se nos dispuséssemos a assistir todo e qualquer animal selvagem em 

perigo de predação, falharíamos com o devido cumprimento das nossas obrigações 

morais em relação aos humanos que de nós dependem, e pelos quais somos 

comparativamente mais responsáveis. 

A solução mais equilibrada consiste, portanto, em respeitarmos somente os 

direitos negativos dos animais selvagens, e em dar o nosso melhor para compensar, por 

uma questão de justiça, aqueles animais que de algum modo prejudicámos directa ou 

indirectamente. 

Desta forma, admito concordar até certa medida com Callicott quando diz termos 

deveres acrescidos para com os nossos congéneres humanos que não temos para com 

os animais selvagens. No entanto, pelas razões já indicadas, tais deveres não se podem 

guiar pelas emoções apenas, como pretende Callicott, mas terão de proceder de uma 

determinação ética fundamentalmente racional, em apreciação do facto inelutável de 

que uns dependem mais de nós e outros menos. Aliás, só assim se evitará aquelas 

parcialidades exacerbadas que a falta de afecto muitas vezes origina, como infelizmente 

acontece, por exemplo, em situações de negligência infantil.  

Finalmente, cumpre salientar que esta justificação para a tese de que devemos 

proteger outros humanos dos ataques de predadores não resulta de uma atitude 
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especista. Também muitos animais não-humanos dependem de nós, como os nossos 

animais de companhia ou os animais que criamos em cativeiro, pelo que temos também 

em relação a estes indivíduos obrigações que não temos em relação aos animais 

selvagens – portanto, do mesmo modo, estamos igualmente obrigados a defendê-los de 

eventuais ataques de predadores. 

 

5.4 – Os Nossos Deveres de Assistência  

         Relativamente aos Animais Selvagens 

 

Regressando à questão de saber se a reintrodução de predadores localmente 

extintos violaria os direitos morais dos animais selvagens que seriam predados, 

acabámos de verificar que nem os animais predadores podem violar os direitos das 

suas presas, nem os animais selvagens têm o direito à nossa protecção contra os seus 

predadores. E se não lhes devemos essa protecção, então não violamos o nosso dever 

de respeito para com esses animais quando procuramos corrigir o mal que fizemos 

àqueles animais predadores cujas espécies quase levámos à extinção. Ao invés, 

demitir-nos-íamos do nosso dever moral relativamente a esses animais que seriam 

predados se nada fizéssemos e os deixássemos a agonizar numa situação pela qual 

somos responsáveis e contra a qual eles nada ou pouco poderiam fazer, em 

consequência dos níveis excessivamente elevados de competição intra-específica e da 

acentuada degradação dos seus habitats. 

Pelo que devemos dar o nosso melhor para ajudar esses animais que são 

prejudicados em situações de sobrepopulação. Porém não vejo porque é que a nossa 

intervenção junto dos animais selvagens teria de ficar por aqui. Efectivamente, Regan é 

peremptório ao negar que temos deveres de assistência em relação aos animais 

selvagens. Ele coloca a questão da seguinte forma. Vimos atrás (na secção 4.2 do 

primeiro capítulo da segunda parte) que o autor defende a possibilidade de agirmos de 

forma paternalista para com os animais; ou seja, Regan reconhece que está nas nossas 

mãos interferir nas suas vidas quando sabemos que as suas acções trarão resultados 

que lhes serão prejudiciais. No entanto, em relação aos animais selvagens, Regan 
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adopta uma posição assumidamente anti-paternalista, pelo que não temos quaisquer 

deveres de assistência no seu caso.84 O paternalismo, como o autor o define, fica assim 

reservado, por um lado, às crianças (e aos demais humanos, pertence também referir, 

com níveis similares de competência mental), e, por outro lado, aos animais 

domesticados, os quais incluem os animais de companhia e os animais de criação. 

Contudo, porque a distinção feita por Regan entre indivíduos merecedores e 

indivíduos não merecedores do nosso paternalismo assenta na sua posse ou falta de 

competência para lidar adequadamente com os desafios da vida, julgo que não seria 

despropositado inferir, com base nesse mesmo requisito, que também os animais 

selvagens poderiam merecer o nosso paternalismo naquelas situações em que eles não 

tivessem a competência suficiente para evitar serem mortos ou feridos, mesmo quando 

essas situações não fossem causadas por nós. Obviamente, isto não equivale a afirmar 

que seríamos obrigados a socorrer os animais selvagens sempre que eles viessem a 

agir de maneiras que lhes fossem prejudiciais. Uma tal exigência seria absurda e 

validaria a ridicularização daquilo que alguns críticos interpretam como sendo as 

implicações práticas da Ética Animal: teríamos de transformar o meio selvagem num 

jardim zoológico seguro para os animais. Porém, em determinadas circunstâncias 

excepcionais, penso que há razões para intervirmos em benefício dos animais 

selvagens. Sobre esta matéria, o eticista animal Stephen R. L. Clark avança 

considerações bastante sensatas com base naquilo que são as nossas atitudes e 

práticas normais: 

 
Embora pareça brusco, ou mesmo patético, que nos fosse pedido para protegermos 

criaturas contra predadores, claramente não é sentido como extraordinário que 

devêssemos tomar medidas para preservar os seres selvagens de inundações, fome 

e pestilência. [O]s indivíduos animais têm com efeito algum direito à nossa 

assistência mas[…]tais direitos requerem a nossa acção apenas quando as vidas de 

muitas criaturas estão em causa. Nós não saímos das nossas fronteiras nem 

mesmo para defender ou vingar a violação ou o homicídio de um ser humano, nem 

mesmo quando as autoridades locais não fazem nada – mas nós podemos, por fim, 

                                                 
84 Cf. T. Regan, The Case for Animal Rights, Prefácio da segunda edição, p. xxxviii. 
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dar esse perigoso passo se muitos estão a ser violados ou assassinados 

impunemente.85 

  

Assim, Clark regista uma dinâmica que é constitutiva da nossa consideração 

moral pelos outros, de modo que, se a tragédia de um ou de alguns seres humanos 

socialmente distantes não suscita em nós deveres de assistência, já uma hecatombe 

generalizada pode despertar em nós um dever de beneficência, mesmo se os afectados 

nos sejam estranhos e distantes. Pelos mesmos motivos, não encontro prurido moral 

algum se perante um número considerável de animais selvagens que estivessem em 

apuros, por exemplo, por causa de uma catástrofe natural, nos dispuséssemos a ajudá- 

-los, de forma paternalista, movidos por um princípio também de beneficência 

relativamente a esses indivíduos, impedindo, por exemplo, que fossem apanhados por 

fogos florestais, arrastados por cheias, ou mortos por uma epidemia, seguindo os 

exemplos de Clark. 

Pelo-tanto, na sequência de todas as propostas práticas apresentadas nestas 

últimas secções, creio que se veio a demonstrar, de forma assumidamente incompleta 

mas não obstante suficiente, espero, a veracidade da segunda proposição atrás 

enunciada, a lembrar: A implementação dos direitos dos animais, tal como Regan os 

concebe e porquanto fossem atribuídos a todos os animais conscientes, cativos ou 

selvagens, conduziria à recuperação da integridade e estabilidade ambientais. De facto, 

só a abolição da actividade pecuária, como vimos, poria cobro à poluição, à destruição 

florestal, à extenuação de recursos e ao aquecimento global resultantes da criação de 

animais para consumo humano. Além disso, a exigência de recuperar e salvaguardar os 

habitats dos animais titulares de direitos asseguraria necessariamente as condições 

mais adequadas, quer à protecção da diversidade de todas as espécies animais e 

                                                 
85 «For though it does seem harsh, or even silly, to ask of us that we should protect creatures 
against predators, it is clearly not felt to be extraordinary that we should take steps to preserve 
wild things from flood, famine and pestilence, even if we also reckon that the vital interests of our 
own immediate households have first call on our resources. [I]ndividual animals do indeed have 
some right to our assistance but[…]these rights require our action only when the lives of many 
creatures are in question. We do not step outside our borders even to defend or avenge the rape 
or murder of a human being, even when local authorities are doing nothing – but we may take that 
dangerous step, at last, if very many are being raped or murdered without recourse.» S. Clark, 
Animals and their Moral Standing, London/New York, Routledge, 1997, p. 28. 
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vegetais, quer à equilibração das relações ecossistémicas que ocorrem, ao nível biótico, 

entre os elementos das comunidades vivas, e entre estes elementos e os factores 

abióticos dos quais dependem. A resposta acima avançada para solucionar o problema 

da sobrepopulação de certos animais e da consequente degradação dos seus habitats 

também se apresenta como um bom exemplo de que um modelo de preservação 

ambiental conforme aos direitos dos animais, nos moldes em que Regan os contempla, 

seria capaz de fortalecer os contextos ecológicos, apesar das críticas lançadas pelos 

holistas ambientais.  

Esta provar-se-ia, julgo eu, como a melhor abordagem para que as políticas de 

gestão dos sistemas naturais, sem ignorarem a relevância moral dos animais cujas 

vidas podemos afectar e destruir, conseguissem enfrentar os graves problemas 

antropogénicos que actualmente ameaçam a qualidade das nossas vidas e das vidas 

das gerações futuras.  

 

6 – Antropocentrismo e Ambiente 

 

Por tudo quanto foi referido acerca do egoísmo humano, surge como verosímil a 

garantia de que, se nos for provado que através do nosso respeito moral por seres de 

outras espécies, conseguiremos satisfazer os nossos próprios interesses particulares, 

os interesses particulares de quem nos é mais próximo, os interesses colectivos da 

sociedade à qual pertencemos, ou mesmo os interesses universais da nossa espécie, 

haverá então um acréscimo na força motivadora que nos assiste nesse respeito moral. 

Uma boa maneira de avaliarmos essa força motivadora no nosso relacionamento com 

entidades não-humanas consiste em comparar a falta de protagonismo por parte das 

reivindicações abolicionistas de Regan com a crescente expressão normativa dos 

objectivos assumidos pelas éticas holísticas do ambiente.  

Na prática, os defensores do holismo ambiental exigem algumas medidas para 

minimizar a nossa interferência na Natureza. Exigem: a redução e prevenção de 

actividades poluentes; o desenvolvimento urbano, agrícola e paisagístico ajustado aos 

ecossistemas locais; a defesa das espécies, populações e comunidades não-humanas 
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em risco; a preservação do meio selvagem e de habitats especiais, como estuários e 

zonas húmidas. Assim, se a indiferença e a desaprovação manietam as ambições 

abolicionistas de Regan, no que concerne ao holismo ambiental, a situação parece bem 

mais animadora.  

Assiste-se um pouco por todo o mundo ao incremento de um processo, 

certamente vagaroso e sujeito a algumas regressões, mas crescente, de verdadeira 

valorização dos assuntos ambientais. Embora tenham só muito parcialmente cumprido 

os seus compromissos e obrigações, é possível constatar que os regulamentos que os 

países aplicam em matéria de ambiente reflectem preocupações idênticas às 

preocupações ecocentradas dos holistas ambientais: atente-se na importância heurística 

cedida à Ecologia para a avaliação e controlo da poluição, para o uso estratégico dos 

recursos naturais, ou para a promoção da diversidade biológica mediante a preservação 

concertada de determinados habitats e espécies. Nestas áreas de gestão, as decisões 

governamentais denotam cada vez mais um carácter holista – entenda-se: não ético (de 

valoração segundo preceitos morais), mas operatório ao nível prático das políticas de 

ambiente.  

Muito a propósito, o filósofo Bryan Norton faz a seguinte análise sobre a actual 

tendência holista da nossa interacção com o ambiente: na sua opinião, o velho 

paradigma atomista dos assuntos ambientais, outrora pautado por incentivos e receios 

isolacionistas e estritamente económicos, tem vindo a ser gradualmente substituído por 

uma nova visão contextualista do mundo natural, a qual passou a adoptar elementos 

fundamentais da ciência ecológica – de tal sorte que o contexto inteiro de todas as 

actividades humanas tende a ser regulado pela imposição de «limites inerentes à 

complexidade e integridade organizacional de sistemas ecológicos mais amplos».86  

                                                 
86 Sobre essa matéria, Norton escreve: «[M]odern environmentalists have gone beyond demand- 
-oriented conceptions of sustainability to recognize limits inherent in the complexity and 
organizational integrity of larger ecological systems.[…]The common denominator of these 
obligations of resource users to limit their activities in these diverse cases cannot be understood 
as a commitment to any particular moral principle such as the moral equality of all species or of 
interpersonal equity. The common element is structural: in each case, individually motivated 
behaviours, which can be understood as activities of economic man, are constrained because of 
the impacts those behaviours impose on their larger context.» B. Norton, Toward Unity Among 
Environmentalists, p. 189. 
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De acordo com Norton, o advento desta visão contextualista procede em larga 

medida da emergência de um novo tipo de problemas antropogénicos, cuja magnitude 

sem precedentes não respeita fronteiras nacionais (como as fugas radioactivas e 

químicas, as chuvas ácidas, a poluição marinha, a depleção da camada de ozono e as 

alterações climáticas).87 Neste ensejo, a fim de fazer frente a tais problemas, a actual 

tendência normativa holista, fomentada por iniciativas pedagógicas e investida de 

visibilidade mediática, aspira à consolidação de estratégias estatais e institucionais, 

económicas, jurídicas e cívicas, científicas e tecnológicas no horizonte supranacional 

das sociedades globalizadas – com o caso da substituição dos clorofluorcarbonetos 

(CFC’s) por isobutanos, chegou mesmo a provar que é capaz de produzir resultados à 

escala planetária. Sem dúvida, uma meta ainda demasiado longínqua para o 

abolicionismo pugnado por Regan. 

Contudo, é importante enfatizar que a principal razão porque várias 

reivindicações feitas pelos defensores do holismo ambiental lograram uma autoridade 

normativa assim tão notável não se prende com quaisquer méritos de cariz teórico-moral 

– prende-se sim com os benefícios humanos decorrentes das linhas de acção 

reivindicadas. Confirma-se o óbvio: É por via a combater os malefícios humanos da 

degradação do ambiente e a granjear todos os benefícios humanos provenientes da sua 

protecção que cada vez mais pessoas se têm prestado, com maior ou menor relutância, 

a salvaguardar a integridade e a estabilidade constitutivas dos variados contextos 

naturais em que se inserem e dos quais dependem. 

De facto, à medida que a conjuntura dos problemas ambientais se agrava e 

aumenta o conhecimento científico sobre o alcance dos seus efeitos nefastos 

(associados, mais notoriamente, ao escassear das reservas de água potável, à 

desertificação e erosão dos solos, ao impacte da poluição na saúde pública e às 

catástrofes causadas por perturbações climáticas), cresce a evidência de que a 

preservação do ambiente é vantajosa – se não mesmo indispensável – para a qualidade 

das nossas vidas e das vidas das gerações futuras. Sabemos hoje que, se as múltiplas 

actividades humanas tardarem na adopção de padrões adequados aos complexos 

                                                 
87 Cf. B. Norton, Toward Unity Among Environmentalists, capítulo 11. 
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processos dos sistemas naturais, chegará o dia em que esses sistemas sofrerão 

alterações irreversíveis demasiado instáveis para a nossa capacidade de adaptação e 

resposta. Nesse terrível dia, a sustentação básica da nossa espécie entrará em colapso. 

No entanto, se efectuarmos as reformas estruturais necessárias e adoptarmos as 

devidas condutas individuais e colectivas de modo a garantir o funcionamento saudável 

dos processos ecológicos – devo insistir: através do nosso adequado respeito pelos 

direitos de todos os indivíduos conscientes e não mediante políticas de gestão ambiental 

que promovam o seu sacrifício – poderemos não só evitar esse colapso, como também 

elevar os nossos presentes níveis de bem-estar, saúde e conforto. Essa elevação 

resultaria, quer do proveito estético, lúdico, cultural ou até espiritual que podemos retirar 

da nossa relação com a Natureza, quer da manutenção inteligente e sustentada das 

condições finitas imprescindíveis à nossa espécie (de espaço, de absorção dos resíduos 

e neutralização de substâncias poluentes, de aprovisionamento natural dos recursos 

materiais, energéticos e hídricos, bem como dos bio-recursos medicinais ou 

nutricionais). 

 

7 – Um Sincretismo de Motivos:  

      O Respeito Pelos Animais e o Egoísmo Humano  

  

Creio mesmo que, não fosse a perturbadora evolução das circunstâncias 

ambientais, nunca o nosso «instinto social» teria despertado para a premente 

necessidade de preservar o nosso próprio habitat. Arrisco até supor que, na ausência de 

problemas ambientais que nos afectassem, quem ousasse dedicar-se à protecção da 

Natureza em detrimento dos nossos interesses muito provavelmente deparar-se-ia com 

o mesmo descrédito feroz que os abolicionistas da exploração animal actualmente 

enfrentam. 

Aliás, se vários desafios ambientais ainda enfrentam algum descrédito, tal deve- 

-se a uma certa inépcia na tarefa de esclarecer as pessoas sobre a estreita conexão 

causal que existe entre o esforço de superação desses desafios e o ganho de 

consideráveis benefícios para a nossa espécie. Em relação a este assunto, a 
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admoestação do filósofo pragmatista Andrew Light revela-se bastante oportuna: porque 

não têm sido capazes de apresentar argumentos suficientemente aliciantes de um ponto 

de vista antropocêntrico, parte da culpa recai sobre os próprios teóricos das várias áreas 

que compõem o mosaico da Ética Ambiental.88 

Com efeito, temos vindo a observar nestas páginas que uma tese comum tem 

norteado a defesa ética dos seres não-humanos com os quais partilhamos o planeta: a 

tese segundo a qual essas entidades possuem alguma espécie de valor em si mesmas 

– um desenvolvimento teórico de que Regan foi um dos principais promotores. Ora, tal 

valor é, por definição, irredutível ao valor instrumental que essas entidades podem 

representar para nós, humanos, quando as exploramos como meros recursos. Não é 

pois de admirar que um «dogma» – para usar a expressão de Varner – se tenha 

cristalizado no seio da Ética Ambiental.89 Vulgarizou-se a ideia de que o 

antropocentrismo, enquanto posição valorativa que concede primazia às necessidades 

humanas, requer a redução arbitrária do estatuto de todo e qualquer ser não-humano à 

sua simples utilidade instrumental. Neste sentido, o antropocentrismo é concebido como 

um entrave ao reconhecimento do valor não-instrumental desses seres: ou seja, um 

entrave ao reconhecimento do seu verdadeiro significado moral.  

É claro que se nos preocupamos apenas com os nossos interesses humanos, 

tendemos a valorizar todo e qualquer ser não-humano o qual nos seja útil meramente 

como um meio ou instrumento para atingir os nossos próprios fins (para obter madeira 

ou carne, se assim quisermos). O dogma instala-se porém quando prontamente se 

assume, por um lado, que a satisfação dos nossos interesses resulta invariavelmente no 

prejuízo dos seres não-humanos por nós instrumentalizados; e, por outro lado, que o 

nosso respeito moral directo por tais entidades nos prejudica a nós, humanos, porque 

impede a obtenção de benefícios importantes para a nossa espécie.  

Se assim fosse, não teríamos decerto outra alternativa a não ser desrespeitar o 

significado moral directo desses seres não-humanos. Todavia, acreditar que assim é, 

denuncia um pressuposto cultural, o qual, além de infundado, se revela profundamente 

                                                 
88 Cf. A. Light, «Contemporary Environmental Ethics. From Metaethics to Public Philosophy», in 
Metaphilosophy, Vol. 33, no. 4, 2002, pp. 426-449. 
89 Cf. G. Varner, In Nature´s Interests?, pp. 142, 143. 
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perigoso. Encontramo-lo enraizado nas mentalidades, nas tradições e nos costumes, 

como uma justificação para a nossa atitude de dominação e subjugação das entidades 

naturais, uma atitude empenhada em suprir única e exclusivamente as carências e os 

caprichos da humanidade. Tal atitude sempre se caracterizou pelo facilitismo e pela 

procura do imediato sem olhar às consequências, tornando-se, especialmente a partir 

de meados do século passado, desmesurada nas suas imposições – com alguma ironia, 

acabou entretanto por trazer consequências devastadoras para nós, confirmadas pelo 

evoluir da desintegração dos sistemas naturais dos quais dependemos. 

Se queremos pois suscitar a participação activa dos agentes humanos na 

involução da presente crise ambiental, devemos remar contra a corrente de muitos dos 

académicos que reflectem sobre os temas ambientais e apelar às vantagens que a 

nossa espécie pode conquistar caso se venham a pôr fim, de forma concertada, a 

muitas das práticas hoje vigentes de instrumentalização do mundo natural. Devemos 

procurar promover uma nova atitude, em parte antropocêntrica, mas que seja capaz de 

reconhecer o devido valor ético dos seres não-humanos, porquanto nos seria garantido 

que nós, agentes morais, e também aqueles que nos são próximos e consideramos 

importantes, teríamos bastante a ganhar em resultado dessa valorização ética. Como se 

viu, uma prova substancial de que as pessoas se prestam a respeitar outras entidades a 

fim de obterem benefícios humanos reside no protagonismo crescente que o holismo 

prático tem vindo a assumir na nossa interacção com a Natureza – uma reacção 

puramente defensiva perante os perigos da situação actual. 

Deste modo, a descoberta de que essencialmente os mesmos benefícios 

humanos decorrentes do holismo prático também são alcançáveis através da 

concretização das reivindicações de Regan, faria com que muitos dos que não aceitam 

os seus argumentos deontológicos em suporte dos direitos dos animais pensassem 

duas vezes antes de rejeitarem tais argumentos. O egoísmo que impede a análise 

cuidada do que é moralmente correcto relativamente aos animais seria assim contra- 

-balançado pela possibilidade de conseguirmos tais benefícios. Resultaria dessa forma 

um sincretismo de motivos que nada teria de antinómico, a não ser talvez para aqueles 

que na sua análise intelectualizada das motivações humanas tendem a simplificar 
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excessivamente a real complexidade dos nossos processos mentais. Vimos que mesmo 

as nossas acções mais altruístas, em certo sentido, não deixam de ser egoístas 

porquanto nos fazem sentir bem. Muitas das vezes até agimos com plena consciência 

de que as nossas acções levam à satisfação não só dos interesses dos outros mas 

também dos nossos, e que, considerados conjuntamente, esses dois tipos de motivação 

reforçam a nossa vontade de agir. 

Da mesma maneira, nada parece impedir que possamos ter em atenção os 

interesses dos animais titulares de direitos os quais sabemos que devemos respeitar, 

por uma questão de justiça e imparcialidade, e que, em simultâneo, sejamos impelidos a 

aplicar esse respeito também porque sabemos que dele viremos a auferir importantes 

vantagens egoístas. Aliás, nada na teoria de Regan impede a fusão de motivos 

deontológicos e egoístas na motivação da acção moral (como vimos na secção 3 desta 

parte). Teríamos assim a oportunidade de exercitarmos o nosso respeito moral pelos 

indivíduos que o merecem com a ajuda daquelas que são as nossas pulsões mais fortes 

e solícitas: as nossas pulsões naturais de egoísmo. E talvez, do respeito pelos animais 

conscientes, as mentalidades evoluíssem e se tornasse então moralmente plausível a 

extensão do nosso universo moral a todos os seres vivos. 
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________________________________________________ 

Conclusão 

________________________________________________ 

 

 

No princípio desta dissertação, vimos que Regan desenvolveu os seus 

argumentos sobre a consciência animal em reacção ao «mecanomorfismo» concebido 

por Descartes. Regan acertou na escolha do adversário, já que provavelmente não 

existe melhor teoria do que a cartesiana para ilustrar até onde pode ir o nosso 

distanciamento psicológico relativamente aos animais que exploramos. Um 

distanciamento que continua a ser necessário, pelo que ainda hoje opera um certo grau 

de «mecanomorfismo» no uso institucionalizado dos animais. Para saciar as 

necessidades de consumo e de saber tecnocientífico das sociedades modernas, os 

animais são tratados e definidos como coisas, utensílios, modelos ou recursos. Uma vez 

apanhados nessa lógica e nessa logística, reduzimo-los a peças na engrenagem de 

processos industriais ou laboratoriais, criados e mantidos como se fossem robôs em 

linhas de montagem ou instrumentos para análise. Sobretudo valorizados em função da 

sua produtividade, a sua subjectividade é negligenciada. Isto acontece a um nível 

subterrâneo, no âmbito mais formal e organizacional da nossa exploração dos animais, 

e não espelha o modo como a maioria de nós os prefere ver. 

Daí a importância de confirmar aquela ideia, hoje veiculada pelos meios 

informativos, de que os animais afinal são dotados de capacidades psicofísicas mais 

sofisticadas do que comummente se julga. Capacidades essas que têm relevância 

moral, como Regan correctamente demonstrou, porquanto tornam os animais 

susceptíveis de serem beneficiados ou prejudicados por aquilo que lhes fazemos de 

modo muito semelhante ao modo como nós, humanos, podemos ser beneficiados ou 

prejudicados pelas acções de outros. 

Formulados os analogismos anatómico-fisiológicos e colhidas as evidências 

comportamentais, chegou-se à conclusão de que pelo menos todos os vertebrados e os 

cefalópodes possuem consciência, uma conclusão que abrange muitas mais espécies 
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do que aquelas que Regan contempla na sua teoria. Porém, se a sua investigação sobre 

a consciência animal se revela demasiado restrita, já o seu sistema ético se apresenta 

plenamente capaz de estender as noções básicas de justiça e imparcialidade a todos os 

seres vivos. 

Um dos principais objectivos deste estudo foi o de mostrar a superioridade da 

teoria de Regan em relação a teorias alternativas. Como vimos, é com base no conceito 

de valor inerente que o autor erige os princípios morais do respeito e do prejuízo, dos 

quais deriva a sua perspectiva sobre os direitos dos indivíduos. Esse conceito axiológico 

surge assim como o elemento chave de um corpo argumentativo apto a superar as 

implicações moralmente inaceitáveis do ecofeminismo, do elitismo moral, do egoísmo 

racional, do utilitarismo, da deontologia kantiana, do contratualismo e do holismo 

ambiental. Pretendi mostrar também que a pertinência fundante desse conceito abre um 

novo espaço de investigação axiológica do qual viria a brotar uma futura ética do 

ambiente não holística, mas individualística, na medida em que seria dirigida a todos os 

organismos vivos enquanto possuidores de valor inerente. Um projecto que adquiriria 

plausibilidade em resultado da aplicação do princípio da prevenção do pior estipulado 

por Regan, de modo a que se pudesse apurar equitativamente o que esses seres têm a 

perder ou a ganhar quando se colocasse a questão de saber se alguns deveriam 

receber tratamento prioritário em relação a outros. 

Voltando porém à realidade do nosso contexto moral actual, é exigido 

pragmatismo. Há que reconhecer que os factores responsáveis pelo sucesso ou 

insucesso prático deste género de concepções éticas não advêm propriamente dos 

méritos no plano da produção filosófica. Na verdade, os factores de sucesso ou 

insucesso deste género de teorias antes dependem em grande parte da percepção 

comum que as pessoas acalentam a respeito das reivindicações às quais têm de se 

sujeitar – dependem, mais propriamente, da sua percepção sobre o grau de sacrifício 

que lhes é solicitado e sobre os benefícios ou malefícios humanos decorrentes. Apetece 

perguntar: se desconhecêssemos que o surto de destruição dos ecossistemas 

planetários tem proporcionado sérios prejuízos para a nossa espécie e ameaça 

proporcionar muitos mais, quantos de nós manifestariam hoje preocupações 
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ecológicas? Foi pois com a confiança de que uma consciencialização egoísta poderia 

motivar os agentes a se preocuparem igualmente com o tratamento e o estatuto ético 

dos animais que procurei evidenciar a relação entre o respeito pelos seus direitos e a 

recuperação do ambiente. 

Sei bem que estas páginas levantam mais questões do que aquelas às quais se 

procurou aqui dar resposta. Mas não posso deixar de sentir que fiz o suficiente se 

consegui demonstrar que o nosso acatamento dos direitos dos animais, o qual se impõe 

urgentemente por uma questão de justiça e rectidão moral para com esses indivíduos 

tão semelhantes a nós em tantos aspectos, representaria uma solução eficaz para os 

desafios ambientais que as pessoas responsáveis e informadas não devem ignorar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


