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O Erro da Despromoção do Ser Humano em Prol dos Direitos dos 
Animais 

Autor de livros como Animal Liberation1 e Practical Ethics2, Peter 
Singer é hoje considerado por muitos «o» autor da ética prática. Por esse 
motivo, antes de entrarmos no tema da libertação animal é essencial com-
preender a corrente ética em que este professor se insere para que, posteri-
ormente, seja mais fácil perceber o fundamento dos seus argumentos.  

Em Rethinking Life and Death3, Peter Singer anuncia a morte da éti-
ca tradicional. De acordo com o seu ponto de vista, os moralistas tradici-
onais preocupam-se com a construção de um código moral, ideal na teo-
ria, mas pouco eficaz na sua aplicação. Os deontologistas, como o 
fundador da ética do dever – Immanuel Kant –, definem a ética como um 
sistema de regras de acordo com o qual as leis morais devem ser obedeci-
das pelos seus méritos próprios, ou seja, pelo valor que têm em si mes-
mas. E tanto o ponto de vista tradicional como o deontologismo preconi-
zam juízos éticos universais. Mas Singer pretende provar que, num 
sistema ideal, os juízos éticos apenas orientam a prática e, por esse moti-
vo, devem ser formulados tendo em vista o maior bem-estar possível, 
desvalorizando as leis universais. 

Aproximando-nos do ponto de vista singeriano, chegamos ao conse-
quencialismo, teoria segundo a qual o relevante não são as regras morais, 
mas os objectivos; ou melhor, em que a regra moral consiste na maximi-
zação de uma certa qualidade de objectivos. Aqui, a qualidade moral da 
acção não se mede pelas intenções de quem a pratica, mas pelas conse-
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quências que ela gera. Dentro desta teoria, debrucemo-nos, em particular, 
sobre o utilitarismo. Esta corrente considera que uma acção é um bem 
quando a quantidade de bem-estar por ela alcançada atinge um maior 
número de pessoas. Assim, será possível afirmar que os meus interesses 
pessoais não podem contar mais do que os interesses de qualquer outra 
pessoa. Preocupado com a manutenção dos interesses dos animais, Singer 
é um seguidor desta corrente, desvalorizando as leis universais e procu-
rando evitar ao máximo o sofrimento, produzindo o maior bem-estar pos-
sível. Portanto, a ética não pode ser nem relativista nem subjectivista uma 
vez que, quando penso em tomar uma decisão, tenho de verificar quais os 
efeitos produzidos em todos os possíveis afectados, para ser capaz de 
adoptar a acção com maior probabilidade de maximizar os interesses de 
todos. Contudo, há uma questão que Singer esquece: a noção de bem-
-estar ou de bem comum não é igual para todas as pessoas, muito menos 
para todas as espécies. Assim, é possível que o bem-estar de uns entre em 
conflito com o de outros. 

Se, por um lado, este sistema parece apresentar bastante facilidade de 
adaptação às complexidades do quotidiano, por outro dá origem a afirma-
ções “inovadoras”. Na perspectiva de Singer, mentir, por exemplo, nem 
sempre seria um mal. Regras simples como “não mentir”, “não roubar” ou 
“não matar” não seriam aplicáveis a menos que, após uma exaustiva análi-
se, se confirmasse que era melhor para a maioria agir desta maneira. Tomar 
este pressuposto como verdadeiro pode levar-nos a concordar com casos 
deste género: optamos por mentir porque achamos que as consequências 
seriam piores se não o fizéssemos. Por exemplo, quando digo a uma amiga 
que o vestido que ela acabou de comprar lhe fica bem, embora pense o 
oposto, posso pensar que se lhe dissesse a verdade ela ficaria triste e prova-
velmente zangar-se-ia comigo. Portanto, para felicidade de todos, seria 
preferível mentir-lhe. O problema que coloco em casos como este aplicar-
-se-á, ao longo do ensaio, a outro tipo de casos. Levanto apenas a questão 
cuja resposta me parece intuitiva: Que tipo de amiga preferia ter? A que 
mente à outra para conservar o bem-estar ou a que, apesar de correr o risco 
de a magoar por uns momentos, mostra ser merecedora de confiança por 
lhe dizer a verdade? Mais ainda, que tipo de pessoa é fiável, por exemplo, 
como testemunha em tribunal: a que mente para evitar as consequências da 
verdade, ou a que diz a verdade, independentemente das consequências que 
daí possam advir? Pode uma sociedade assentar no primeiro tipo de pesso-
as? Deixemos por momentos o consequencialismo, mas não esqueçamos 
que a ética de Singer se fundamenta neste esquema. Entremos, finalmente, 
no tema dos direitos dos animais e no modo como eles foram e são vistos 
ao longo do tempo.  

Quando, no século XVII, René Descartes decidiu considerar que os 
animais não humanos eram simples autómatos, desprovidos de emoções 
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ou sensações, estava longe de imaginar a direcção que esta discussão 
tomaria nos séculos XX e XXI. Com a evolução dos estudos sobre ani-
mais, começaram a surgir novas teorias e conhecimentos mais aprofun-
dados. Daqui brotaram diferentes abordagens do problema, nomeadamen-
te a de Singer, professor na Universidade de Princeton. Quando este se 
dedicou à defesa dos direitos dos animais, começou por alertar para os 
maus tratos que muitos sofrem às mãos dos seres humanos. Rapidamente 
iniciou uma demanda contra a crueldade e a violência que denunciara. 
Nos seus escritos tenta explicar que aquilo que o leva a defender os ani-
mais passa pela sua crença de que estes têm direitos semelhantes aos dos 
seres humanos. Do seu ponto de vista, o facto de pertencermos a diferen-
tes espécies não é, em momento algum, motivo de discriminação. Contu-
do, para poder afirmar que os animais são sujeitos de direitos, dá início a 
uma batalha anti-especista na qual declara que alguns animais não huma-
nos são pessoas – da mesma forma que alguns seres humanos não o são, o 
que o leva a concluir que ser homem é diferente de ser pessoa. 

Se não seria muito difícil apoiar Peter Singer na sua campanha con-
tra a desnecessária violência exercida sobre os animais, mais complicado 
será afirmar que o conceito de pessoa é aplicável a um animal. Parece-me 
impossível apagar o abismo entre espécies, da mesma forma que me pa-
rece óbvia a intuição de que as diferenças são justificação mais do que 
suficiente para a criação de diferentes estatutos. Mas a verdadeira moti-
vação deste artigo vai um pouco mais longe: Peter Singer ousou afirmar 
que um chimpanzé possui uma vida mais valiosa do que a de uma criança 
e disse que um deficiente poderá ter menos direito à vida que um animal. 
Foi precisamente este tipo de afirmações que me fez desejar contra-
-argumentar algumas das suas teses, de modo a demonstrar filosofica-
mente que Singer se apoia numa noção errada de pessoa, prejudicando o 
estatuto do ser humano em benefício do animal não humano. 

A Noção de Igualdade 

Uma Promoção Animal 

Peter Singer sabe que os seres humanos diferem entre si sob as mais 
diversas formas, não só no aspecto físico, mas no modo como pensam e 
agem. Assim, a procura de uma base comum a todos os seres humanos, 
onde o princípio da igualdade possa assentar, parece-lhe uma tarefa infru-
tífera. Em Ética Prática, Singer recorda John Rawls afirmando que este 
“defendeu, na sua influente obra Uma Teoria da Justiça, que a igualdade 
se pode fundamentar nas características naturais dos seres humanos, des-
de que escolhamos aquilo a que chama uma «propriedade de base ge-
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ral».”4. A propriedade escolhida por Rawls é a personalidade moral. Di-
zemos que alguém é uma pessoa moral, não se o seu comportamento for 
considerado moralmente bom, mas se tiver sentido de justiça que, segun-
do Rawls, é possuído por todos os seres humanos de igual maneira. Sin-
ger não concorda com estas teses. Segundo o seu ponto de vista, nem 
todos os seres humanos possuem esta propriedade. Os bebés, as crianças 
e alguns indivíduos detentores de deficiências mentais estão fora deste 
grupo. A este comentário Rawls responderia que, embora pudessem, na-
quele momento, não ter personalidade moral, tê-la-iam, sem dúvida, em 
potência. Singer não aceitaria esta resposta, vendo-a como um artifício – 
mas este será um assunto a tratar mais à frente neste nosso escrito. 

Portanto, o professor Singer considera que, apesar do esforço da teo-
ria de Rawls, não há qualquer fundamento para afirmarmos que todos os 
seres humanos são iguais. Parece querer deixar claro que não existe ne-
nhuma característica que todos os homens tenham e que mais nenhum ser 
que não o homem receba. Chama a si o fundador do utilitarismo, Jeremy 
Bentham, quando este diz que nenhum ser vale mais do que outro e que o 
bem de um indivíduo não tem maior importância do que o de outro. Quer 
com isto mostrar que a vida de um homem ou a de qualquer outro animal 
valem exactamente o mesmo. Percebe-se, então, que Singer deseja alterar 
o número de seres contemplados com a mesma base comum onde assente 
o princípio da igualdade. Mas, para que esta promoção animal efectiva-
mente aconteça, foi necessário despromover o ser humano. 

Peter Singer pensa que as diferenças que existem entre os homens 
são muitas e de grande importância. Afirma que nem todos os seres hu-
manos possuem as mesmas características e, baseado neste ponto de vis-
ta, cria dois grupos distintos: o conjunto dos homens adultos “normais” e 
o conjunto que reúne os bebés, as crianças pequenas e os portadores de 
deficiência, ou seja, daqueles que não são “normais”. Fazendo esta dife-
renciação, Singer parece cometer alguns equívocos. Em primeiro lugar, 
não se percebe porque arrumou estas três categorias numa só. Um recém-
-nascido ou um deficiente profundo podem não possuir sentido de justiça, 
mas o mesmo não acontece com crianças mais pequenas ou indivíduos 
com deficiências menos graves. Em segundo lugar, parece que Singer se 
esqueceu de usar o mesmo critério para os animais não humanos que usa 
com os seres humanos. Ao tentar uma aproximação, afastou alguns seres 
humanos – que mais à frente considerará seres humanos não pessoas –, 
mas esqueceu-se de fazer o mesmo raciocínio com os animais. Em parte 
alguma, até ao momento, Peter Singer apresenta um estudo que prove que 
os animais têm personalidade moral. De facto, nem sequer trata este as-
sunto do ponto de vista dos animais.  
                                                      
4 Peter Singer, Ética Prática, Trad. Álvaro Augusto Fernandes, Colecção Filosofia 
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Igualdade e Interesse 

Na obra Libertação Animal, Peter Singer diz que existe um princípio 
ético claro: todos os animais têm igual consideração de interesses. E 
prossegue: independentemente de quem o tenha, um interesse é apenas 
isso mesmo: uma vantagem, algo que opera em nosso proveito. Esse 
princípio levar-nos-á a tornar as nossas acções mais coerentes, sendo-nos 
impossível desviar os olhos dos interesses dos animais não humanos. Para 
o demonstrar dá um exemplo: se tiver havido um terramoto e várias pes-
soas ficarem feridas, provavelmente poderemos ter de escolher quem 
salvar. Pesando os interesses de uma forma imparcial, se uma das vítimas 
fosse um médico poderia fazer sentido que a prioridade fosse aliviar a sua 
dor em detrimento de qualquer outra. Não porque a sua dor tivesse um 
peso suplementar, mas porque, se ele se sentisse melhor, poderia ajudar a 
tratar outras vítimas. 

Neste caso, o princípio da igualdade na consideração de interesses 
não nos oferece um tratamento privilegiado de acordo com as diferentes 
capacidades, a menos que essas características estejam directamente en-
volvidas com o interesse comum. A igualdade na consideração de interes-
ses ditou um tratamento desigual. Não há dúvida de que a consideração 
de interesses se poderá aplicar a qualquer ser humano independentemente 
da raça, do sexo ou do resultado obtido num teste de inteligência. Como 
Thomas Jefferson disse uma vez, apesar de Newton ser superior a todos 
em inteligência, isso nunca lhe deu o direito de reter para si as proprieda-
des dos outros.  

Voltando ao exemplo do terramoto, imaginemos que encontramos 
duas vítimas, uma com a perna esmagada, em agonia, e outra com feri-
mentos ligeiros numa anca. Restam-nos apenas duas doses de morfina. 
Um tratamento igual obrigar-me-ia a dar uma dose de morfina a cada 
uma destas vítimas: duas vítimas, dois interesses. Mas não seria difícil 
compreender que a vítima com a perna esmagada sofreria muito mais e 
que o efeito de uma dose de morfina de pouco lhe valeria. Se déssemos as 
duas doses à mesma pessoa e nenhuma à vítima com ferimentos ligeiros 
proporcionaríamos, também, um alívio muito superior. Mais uma vez a 
igualdade na consideração de interesses levar-nos-ia a agir de forma desi-
gual para que o resultado, no que toca ao nível de dor sentida, fosse o 
mais igualitário possível. Este tipo de raciocínio consequencialista procu-
ra, mais uma vez, a melhor forma de criar o maior bem-estar possível. 
Daí que se justifique a atribuição desigual da morfina. Mas, questionando 
a opinião de Peter Singer sobre este caso, pergunto se a vítima com os 
ferimentos ligeiros na anca não teria o direito de exigir que lhe dessem a 
dose de morfina que deveria ser sua. Porque Singer diz que estaríamos a 
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criar o maior bem-estar possível, mas, na realidade, não define esse bem-
-estar e esquece-se que esse conceito não se aplica da mesma forma a 
todas as pessoas. Por exemplo, imaginemos que a vítima com ferimentos 
ligeiros era filho da vítima com a perna esmagada. Não poderia uma mãe 
obter maior bem-estar pelo facto de ver o seu filho melhor do que pelo 
facto de sentir ela própria menos dor? Aquilo que, a meu ver, Singer não 
pode assegurar é que o bem-estar dos seres humanos (para não falar das 
outras espécies) seja entendido de igual maneira por diferentes pessoas 
com interesses dissemelhantes a preservar.  

Se foi fácil compreender que os seres humanos têm interesses que 
devem ser respeitados e analisados imparcialmente, veremos agora como 
Singer adapta aos animais não humanos o princípio da igualdade na con-
sideração de interesses.  

 
Os Interesses dos Animais 

Se eu der um pontapé numa pedra é impossível dizer que ela sofre 
com o meu acto. Nem sequer posso dizer que seria do interesse da pedra 
não levar um pontapé, porque a pedra não tem quaisquer interesses e a 
atitude que eu tenho perante ela em nada influencia o seu bem-estar. “A 
capacidade de sofrer e gozar as coisas constitui um pré-requisito para ter 
quaisquer interesses, uma condição que tem de ser satisfeita antes de po-
dermos falar de interesses com algum sentido.”5. Por outro lado, se em vez 
da pedra pensasse em dirigir o meu pontapé a um rato, este, que sabemos 
que sofre, teria todo o interesse em não ser magoado uma vez que isso 
perturbaria o seu bem-estar, fazendo com que o animal sentisse dor. 

Não há nenhuma justificação para causarmos sofrimento gratuito a 
qualquer animal – humano ou não. Assim, parece que a propriedade de 
base geral, de que Rawls andava à procura, é para Singer a capacidade de 
sofrer – ainda que, para o filósofo, nem todos os seres humanos, nomea-
damente os bebés e os deficientes profundos, compreendam porque a 
sentem. Se os nossos interesses se medissem pela inteligência ou raciona-
lidade que possuímos, nem todos os seres humanos nem todos os animais 
não humanos seriam abrangidos por estas propriedades. Contudo, quando 
Singer afirma que a base do princípio de igualdade se situa na capacidade 
de sofrer, esclarece que todos estes seres têm os mesmos interesses inde-
pendentemente da sua espécie. Deste modo, havendo um conflito de inte-
resses, não seria possível dizer que os da minha espécie valem mais do 
que os de qualquer outra. Teríamos de pensar que a dor de um ser huma-
no é tão má como a de um rato. A primeira intuição de muitos é a de que 
a dor do ser humano é bastante pior que a de qualquer animal não huma-

                                                      
5 Peter Singer, Ética Prática, p. 77. 
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no. O próprio Bentham afirmou que não se pode comparar a dor de um 
ser humano possuidor de uma doença prolongada com a dor sentida por 
um rato de laboratório com a mesma doença. Mas aquilo para que Singer 
deseja chamar a atenção não passa pela quantidade ou gravidade da dor. 
A única coisa que, neste ponto, é dita pelo filósofo é que os seres huma-
nos sentem dor e os animais não humanos também – ainda que nem sem-
pre da mesma maneira.  

Como vimos num exemplo anterior, por vezes a igualdade na consi-
deração de interesses dá origem a um tratamento desigual. Poderíamos 
perguntar se o facto de os seres humanos terem consciência de si lhes 
confere alguma prioridade. Singer explica que qualquer ser com consci-
ência de si poderá usufruir de um tratamento preferencial desde que esse 
tratamento não seja contrário aos interesses dos seres que não são auto-
conscientes. Normalmente isto acontece quando os seres autoconscientes, 
por terem uma maior percepção dos acontecimentos, se apercebem de 
algo a que os outros não dão importância. E nunca poderia acontecer que, 
para salvaguardar os meus interesses, pensasse em causar sofrimento ou 
até a morte de um animal.  

Mais: Peter Singer lembra que se tentarmos usar alguma característi-
ca, como a autoconsciência ou a racionalidade, para nos distanciarmos 
dos animais, não alargaremos apenas a fronteira entre animais humanos e 
animais não humanos. O fosso criado estender-se-á também aos deficien-
tes profundos que possuem tão pouca consciência de si como as aves ou 
os mamíferos. Sugere, então, três modos de lidarmos com a situação do 
grupo dos seres humanos não “normais”, nomeadamente com os deficien-
tes. Segundo Singer, os seres humanos com deficiências muito graves não 
possuem, como já vimos, características que à partida os distinguiriam 
dos animais. Contudo, numa primeira proposta, há quem pense que de-
vem ser tratados como os restantes seres da sua espécie, não pelas carac-
terísticas que têm, mas por aquelas que possuiriam em situação normal. 
Porém, Singer diz que o facto de alguém pertencer a uma espécie, a uma 
raça ou a um sexo não é critério suficiente para ganhar o estatuto moral 
que os outros têm. Incrivelmente, não explica o porquê desta afirmação, 
dando-nos motivos para continuar a pensar que ela é válida. 

A segunda hipótese sugerida passa pela ligação afectiva que constru-
ímos com os seres da nossa espécie. Assim, explica que apesar das graves 
deficiências – que segundo o professor tornam o indivíduo inferior a mui-
tos animais – este é ainda um ser humano. Normalmente os homens de-
senvolvem relações especiais tornando-se parciais e dando mais impor-
tância à sua espécie por motivos afectivos. O principal problema que 
Singer aponta a esta hipótese é a sua proximidade com uma posição racis-
ta, pois o critério para preferir a nossa espécie assemelha-se a uma esco-
lha racial (Singer diz que, da mesma forma que em tempos idos, os bran-
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cos discriminaram os pretos, agora os homens tentam discriminar os ani-
mais). Para além disso, a ética exige algum distanciamento dos nossos 
sentimentos para que os nossos juízos não sejam deturpados e possamos 
agir da melhor maneira.  

Singer não subscreve qualquer uma destas posições. Então qual de-
fende? Até ao momento, parece-me que o que Singer pretende que todos 
sintam é exactamente a mesma compaixão da primeira e da segunda pro-
posta, mas dirigida aos animais. Que os defendamos pela espécie a que 
pertencem ou pelos laços afectivos que criamos com eles. A convicção 
com que tantos defendem os indivíduos com deficiências deveria esten-
der-se aos animais não humanos, não só porque cada ser tem um interesse 
e vale por si, mas também por possuírem de forma semelhante a capaci-
dade de sofrer. Contudo, Singer põe a hipótese de ser mais justo e mais 
fiável substituir as experiências feitas em animais por outras em deficien-
tes profundos o que, além de ser contrário às duas primeiras sugestões, 
contradiz a teoria que tem vindo a defender de que cada ser tem um inte-
resse próprio, vale por si e não pode sofrer de forma gratuita.  

Acontece que, quando optamos pela primeira ou pela segunda hipó-
tese, tomamos uma posição especista e é criada uma hierarquia de dife-
rentes valores de vida. Se Singer não concordaria com a construção deste 
edifício, muito menos interessado estaria em colocar o ser humano no 
topo desta hierarquia, tendo mais próximo do cimo os que mais se asse-
melhariam ao homem e na base os que partilhassem com ele o menor 
número de características. Na sua opinião, o mais acertado a fazer seria 
reconhecer que qualquer vida tem o mesmo valor que qualquer coisa, 
ainda que a vida do ser humano pudesse incluir elementos que a de um 
animal não pode. A única coisa realmente relevante é a capacidade de 
sentir prazer e dor, algo que está presente em todos os seres sencientes, 
tornando-se esta a única fronteira defensável do interesse.  

Todavia, há algo que não parece estar suficientemente claro. Os 
animais, humanos ou não, possuem interesses. Mas até que ponto é que 
falamos do mesmo tipo de interesses? O rato certamente não gostaria de 
ser agredido, mas será que poderíamos dizer que isso não era do seu inte-
resse? Passa pela cabeça de um rato a ideia de que levar um pontapé dói, 
que isso afectará o seu bem-estar e que portanto deve afastar-se dos seres 
humanos? Ou recordar-se-á apenas da dor, identificando-a como algo que 
o faz sofrer? E até que ponto é possível dizer que um animal não deseja 
morrer porque tem o interesse de estudar filosofia, o interesse de dar au-
las, de casar ou até de ter filhos? Mas o ser humano tem esse tipo de inte-
resses. Interesses que implicam uma crença, uma atitude racional, ao 
contrário do que acontece com os restantes animais. Não se limita a vi-
venciar algo e classificá-lo como mau, se sentir dor, e como bom, se não 
a sentir. Porque quando Singer fala de consideração de interesses, talvez 
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fale de coisas completamente diferentes quando aplicadas a criaturas 
distintas: os seres humanos têm um interesse pessoal em continuar a vi-
ver; os animais não humanos, não. 

O Anti-especismo 

Minimização do Sofrimento 

Apesar de, no tópico anterior, terem sido apontadas certas objecções 
às afirmações de Peter Singer, houve também algumas ideias das quais 
facilmente qualquer leitor partilharia, nomeadamente a tese de que a dor e 
o sofrimento gratuito devem ser evitados, independentemente da espécie 
que os sofre. Mas como sabemos que os animais sentem dor de forma 
semelhante à nossa? Os animais parecem reagir à dor exactamente como 
nós o fazemos. Os cães uivam como se estivessem a chorar e as vacas, 
quando são feridas ou magoadas, mugem como se gritassem. Assim, o 
seu comportamento parece constituir uma justificação convincente. Sin-
ger diz ainda que o sistema nervoso de todos os vertebrados é bastante 
semelhante, em particular quando falamos de aves e mamíferos. Portanto, 
esta proximidade anatómica também nos levaria a pensar que a dor por 
eles sentida é semelhante à nossa.  

Se dermos a mesma palmada – isto é, se for aplicada com a mesma 
força – a um cavalo e a um bebé parece óbvio que o ser humano sofreria 
muito mais. Mas, se aplicarmos palmadas que provoquem a mesma quan-
tidade de dor, teremos de dizer que sofrem o mesmo. Como a nossa prio-
ridade passa por aliviar qualquer sofrimento, se considerarmos um mal 
infligir dor a um bebé sem motivo, da mesma forma teremos de conside-
rar um mal a dor que causámos ao cavalo. Singer afirma que se, neste 
caso, não considerarmos o sofrimento igualmente mau, isso faz de nós 
especistas. 

Como anteriormente mencionámos, existem situações em que uma 
espécie sofrerá mais do que outra. Os seres humanos adultos “normais” 
possuem capacidades que naturalmente os farão sofrer mais: antecipação, 
memória mais pormenorizada, maior conhecimento dos acontecimentos. 
Por conseguirmos reconhecer com maior facilidade que se aproxima uma 
situação mais ou menos desagradável nasce em nós uma angústia mental 
que posteriormente se transforma em medo. À partida, os outros animais 
não sentem esta angústia. Como veremos mais à frente, raramente anteci-
pam o terror. Não sabem porque são levados para laboratórios e não pre-
vêem a dor.  

Singer não quer com isto dizer que podemos realizar experiências 
em animais. Em vez disso, explica que alguém que as realize com base 
neste critério, estaria a utilizar o mesmo argumento para preferir utilizar 
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bebés humanos ou seres humanos com deficiências profundas, pois estes 
também seriam incapazes de antecipar o sofrimento. 

A ideia principal mantém-se: minimizar o sofrimento, qualquer que 
seja o ser senciente em causa. Porque Singer considera que é errado pro-
vocar a morte de um ser cuja vida possa vir a conter mais prazer que dor. 
Mas este pensamento singeriano sugere que matar animais para a alimen-
tação é um mal pois, afinal, eles poderiam ter pela frente alguns anos 
bastante agradáveis.  

 
Ataque ao Especismo 

Antes de avançarmos mais um pouco na discussão, convém que fi-
quem claros os conceitos de especismo e de anti-especismo. A palavra 
“especismo” foi usada pela primeira vez por um psicólogo britânico, Ri-
chard D. Ryder, para designar o acto de atribuir a seres distintos, valores 
diferentes, de acordo com a sua espécie. Mais tarde usado por Peter Sin-
ger este diz que “consiste num preconceito ou numa atitude tendenciosa 
em relação aos interesses dos membros da nossa própria espécie, em de-
trimento dos interesses de membros de espécies diferentes.”6. É muitas 
vezes entendido como uma forma de discriminação que se pode conside-
rar de duas maneiras: a primeira, e à qual nos referimos com mais fre-
quência, passa pela discriminação de todas as espécies, colocando a espé-
cie homo sapiens num lugar de topo; a segunda surge quando o 
preconceito só se aplica a um determinado conjunto de seres. Por exem-
plo, o ser humano criou laços com cães e gatos e, por esse motivo prote-
geu-os. Mas o tratamento não é o mesmo quando nos referimos a um 
porco ou uma vaca.  

Como parece óbvio, o conceito de “anti-especismo” pretende vir 
combater este preconceito, procurando meios para estabelecer uma igual-
dade de direitos entre todos os animais, incluindo os seres humanos. Sin-
ger aproveita para estabelecer uma proximidade entre especismo e racis-
mo ou sexismo, afirmando que o homem tendencialmente trata ou tratou 
com desrespeito aqueles que não são exactamente iguais a ele. Da mesma 
forma, o movimento de libertação animal tem estado associado a outros 
movimentos de revolta. Em 1792, Mary Wollstonecraft escreveu um livro 
que a deixou na história: Vindication of the Rights of Woman7. As suas 
ideias foram consideradas absurdas. A filósofa considerava que as mulhe-
res não eram naturalmente inferiores aos homens e que só eram conside-

                                                      
6 Peter Singer, Escritos sobre uma vida ética, Trad. Pedro Galvão, Maria Teresa 

Castanheira e Diogo Fernandes, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2008, p. 48. 
7 Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Woman, London, Penguin Books, 
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radas como tal pela fraca educação que habitualmente recebiam. O autor 
aproveitou os mesmos argumentos da filósofa e, encontrando característi-
cas comuns entre as espécies, tentou aplicar o conceito de igualdade a 
todos os seres sencientes.  

Claro que, na prática, os argumentos da primeira não podem ser 
exactamente aplicados ao segundo, isto é, quando se pede o direito de 
voto para a mulher por não existirem diferenças entre ela e o homem que 
a impeçam de o fazer, o mesmo não se pode fazer relativamente a um cão 
ou a um gato, que não possuem esse tipo de capacidade racional. De 
qualquer forma, dificilmente Peter Singer desejaria que um cão votasse. 
O que pretende é esclarecer que existe um conjunto de características que 
os animais partilham com os homens e que, por esse motivo, deveríamos 
considerar que possuem os mesmos interesses e, por isso, os mesmos 
direitos. 

Portanto, se nos afirmarmos como especistas acabaremos por dar 
preferência aos seres humanos e consideraremos a vida humana mais 
importante que a de qualquer outro animal. Apesar das queixas de Singer, 
há algo que parece inevitável. A ética não pode exigir a indiferenciação 
de afectos. Quando um tornado assola uma cidade, o primeiro instinto de 
um ser humano é o de proteger a sua espécie. E o mesmo acontece com 
uma cadela que tentaria proteger as suas crias. Não poderíamos afirmar 
que, neste caso, teríamos algum direito ao especismo? Ou seja, a ideia de 
imparcialidade – que Singer e os utilitaristas defendem sem justificar – só 
é aplicável quando os seres em consideração estão em igualdade de cir-
cunstâncias; tratar de forma igual seres desiguais é uma injustiça tão ma-
nifesta como tratar de forma desigual seres iguais. 

De qualquer forma, convém explicar o tipo de anti-especismo a que 
Singer se refere. Até ao momento, temos dito que o filósofo apenas pre-
tende que todos os seres sencientes tenham um direito igual à vida, con-
trariando a doutrina “especista” de que “os seres são todos iguais, mas 
que uns são-no mais do que outros”. Ora, posteriormente diz que deverí-
amos proteger os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos da morte pro-
vocada. E afirma também – sem explicar por quê – que esta protecção 
também se poderia alargar, ainda que os estudos existentes nos providen-
ciem diferentes graus de certeza, a baleias, golfinhos, macacos, cães, 
gatos, porcos, focas, ursos, bovinos, ovinos, caprinos ou até a todos os 
mamíferos. Os peixes estariam na base da pirâmide tendo abaixo deles 
apenas os animais invertebrados. Pela maneira como Singer expõe a sua 
posição, fica claro que alguns animais têm mais direito à protecção da 
vida que outros, o que não parece um tratamento muito igualitário. Como 
pode Singer garantir que uma tartaruga sinta menos dor que um gorila? 
Ou uma mosca que um ornitorrinco? Mais: a hierarquia que Singer criti-
cou anteriormente, não foi agora reconstruída pelo próprio? E levanta-se, 
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agora, uma questão premente: depois de esclarecidos os conceitos e de 
lermos as críticas de Singer, não será a sua posição também uma forma 
de especismo? Claro que não me refiro ao especismo denunciado pelo 
filósofo, mas o modo como alguns animais são considerados superiores 
aos outros leva-nos a pensar que ele adopta o mesmo comportamento 
discriminatório que, anteriormente, condenou.  

 
O Especismo na Prática 

Dentro das várias formas de especismo que existem, o uso dos ani-
mais na alimentação é, sem dúvida, a mais antiga. O que Singer pretende 
explicar é que, se o homem vale por si mesmo, e se o valor da vida ani-
mal é igual ao da vida humana, então a utilização que fazemos deles para 
nossa alimentação torna-se questionável. 

Se nos alimentássemos dos animais por questões de sobrevivência, 
os nossos interesses sobrepor-se-iam aos deles. Diz Singer que, no caso 
dos esquimós, que necessitam de matar para comer ou acabarão por ser 
mortos pelo ambiente em que vivem, os seus interesses em sobreviver 
sobrepõem-se aos dos animais que matam. Contudo, o que Peter Singer 
se esqueceu neste caso – e que tem vindo a ser um dos alicerces da sua 
teoria – passa por não haver nada que garanta que a acção que praticam 
ao comê-los seja moralmente justificável. Com efeito, as focas são ani-
mais sencientes, de maneira que o interesse de uma foca em sobreviver 
deveria ser exactamente igual ao interesse do esquimó em sobreviver. 
Assim, nem um nem outro têm legitimidade para se eliminar e ambos 
deveriam contemplar-se pacificamente até morrerem de fome. 

De qualquer forma, quando avaliamos a alimentação humana nas so-
ciedades industrializadas, percebemos que o interesse humano é relativa-
mente menor uma vez que é possível sobreviver sem nos alimentarmos de 
animais. Singer pretende que mudemos os nossos hábitos alimentares de 
modo a evitarmos o sofrimento animal em larga escala. 

Uma das objecções que lhe pode ser colocada é, até, bastante sim-
ples. Se os animais se comem uns aos outros, por que razão não devemos 
nós comê-los? Singer poderia dizer que, enquanto o ser humano poderá 
procurar alternativas para se alimentar, os animais dificilmente sobrevive-
riam se não matassem para comer. Mas desde sempre se falou na sobre-
vivência do mais forte, no instinto natural predatório presente nos homens 
como em tantos outros animais. Peter Singer diz que apoiar a ideia de que 
estamos apenas a desempenhar o nosso papel no ciclo da vida é esquecer 
o processo evolutivo da humanidade e desprezar a nossa capacidade de 
aperfeiçoamento. Até porque, como diz em Libertação Animal, “a um 
nível puramente prático, pode dizer-se: matar animais para os comer (ex-
cepto nos casos em que tal é necessário à sobrevivência) faz-nos pensar 
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neles como objectos que podemos utilizar futilmente, para os nossos pró-
prios fins supérfluos.”8. Por outro lado, se comer animais é proibido aos 
homens por ser um mal em si, tem de ser proibido a qualquer espécie. 
Nós achamos que matar homens é um mal em si e não o proibimos ape-
nas aos homens. Proibimo-lo a qualquer espécie, impedindo-as de nos 
matar. Mas ainda não impedimos os restantes animais (salvo raras excep-
ções) de se matarem entre si. Se comer animais é mau, estamos obrigados 
a fazer tudo para impedir os outros animais de se matarem e comerem uns 
aos outros. 

A solução proposta pelo professor passa pela conversão da humani-
dade ao vegetarianismo. Deste modo, os animais não seriam comidos por 
prazer, mas apenas em casos extremos de necessidade de sobrevivência. 
Mas o que aconteceria se se descobrisse que as plantas também sentem 
dor? Morreríamos à fome ou voltaríamos a dar valor ao nosso instinto 
predatório e de sobrevivência? 

Para além do uso de animais na alimentação humana, existem outras 
formas de especismo tão ou mais violentas. Singer começa por apontar o 
comércio de peles, a caça, as touradas, os circos, os jardins zoológicos e o 
comércio de animais de estimação. Poderíamos perder-nos em qualquer 
um destes temas, mas a questão das experiências com animais parece 
mais grave e mais facilmente consensual. 

Muitas pessoas pensam que os animais são usados apenas em expe-
riências com objectivos médicos vitais, mas está cada vez mais longe de 
se limitar a isso. Se fosse verdade, este tipo de experiências causariam um 
alívio superior ao sofrimento que causam, tornando-se assim justificadas 
do ponto de vista utilitarista. Mas é falso. A maioria das experiências 
testa champôs e cosméticos de uma forma desmedidamente violenta. No 
já conhecido «Teste de Draize» testam o novo produto colocando umas 
gotas nos olhos dos coelhos e esperando que o resultado seja positivo. Se 
não for, os olhos do animal ficam danificados e o produto terá de ser me-
lhorado até ser novamente testado nos olhos de outro coelho.  

Quanto a este tema, e partilhando da opinião de Singer, parece que 
se conclui por unanimidade, que se fosse necessário fazer experiências 
com animais para salvar seres humanos de uma doença, a experiência far-
-se-ia e estaria de acordo com a igualdade na consideração de interesses. 
Isto aconteceria porque o número de vidas salvas seria, certamente, muito 
superior ao número de vidas perdidas ou de sofrimentos causados. O 
mesmo não se poderia dizer quando o interesse do ser humano é inferior 
ao do animal em permanecer vivo, como acontece no caso da produção 
de cosméticos. Haveria, contudo, para Singer, a possibilidade de afirmar 
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que nunca se pode sacrificar um ser, qualquer que seja e, nesse caso, a 
experiência nunca se poderia efectuar, qualquer que fosse o seu objectivo, 
quaisquer que fossem as suas consequências. 

Tentando minimizar o sofrimento dos animais, Peter Singer conse-
guiu chamar a atenção para a importância da vida animal. A partir de 
agora a perspectiva singeriana ganha um novo rumo: o de tentar explicar 
como alguns animais são, também, pessoas.  

Ser Pessoa 

Para poder compreender com clareza este último tópico, é necessário 
manter na memória algumas das teses do pensamento singeriano que 
temos vindo a tratar. Lembremos, pelo menos, que os animais são seres 
sencientes possuidores de interesses. Por sentirem dor e prazer, têm igual 
direito à vida. Estes e outros motivos que analisaremos de seguida leva-
ram Peter Singer a afirma que os animais são pessoas. 

 
O Mal de Matar 

Neste artigo temos vindo a considerar a vida humana como o bem 
mais precioso que possuímos, algo sagrado. Por que motivo lhe damos 
um valor tão especial? De uma forma geral, nas sociedades ocidentais, 
tirar a vida a alguém não é permitido, já que se acredita que uma socieda-
de não sobreviveria se os seus membros se matassem uns aos outros sem 
restrições. Hoje em dia, a maioria das pessoas considera errado matar 
qualquer ser humano, independentemente da sua raça, religião, classe ou 
nacionalidade (à excepção de alguns casos especiais). 

Peter Singer fala de dois conceitos de ser humano: os seres humanos 
«normais» e os seres humanos que não são pessoas. Neste último grupo 
coloca, à semelhança do que ficou explicado no primeiro capítulo, os 
bebés, as crianças de tenra idade e os indivíduos com deficiências intelec-
tuais. Assim, refere-se a estes últimos como simples membros da espécie 
homo sapiens, enquanto considera que os membros do primeiro grupo são 
pessoas. Singer diz que este uso da palavra «pessoa» tem sido infeliz por 
ser muitas vezes confundido com «ser humano». Contudo, recordo que 
foram os seres humanos que criaram a palavra «pessoa» e que, apesar de 
o seu significado se ter alterado ao longo dos séculos, o termo «persona» 
referia-se às máscaras usadas pelos actores clássicos, onde estes escondi-
am a sua entidade através da personagem que representavam. Por conse-
guinte, a origem da palavra pouco ou nada se relaciona com os animais 
não humanos. Mas o filósofo insiste em tentar provar que alguns animais, 
nomeadamente os mamíferos e em especial os símios, poderão pertencer 
ao conjunto das «pessoas». Em definições como a de John Locke, o ter-
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mo corresponde a um ser dotado de reflexão, com consciência de si. Em-
bora esta definição não pareça ser suficiente para esclarecer o conceito de 
pessoa, ainda assim, questionamos se os animais realmente entram neste 
grupo.  

Temos vindo a considerar o valor da vida de diferentes espécies, mas 
que valor dará Peter Singer à vida de uma «pessoa»? Poderá a vida de um 
ser racional e auto-consciente ter um valor especial, ao contrário de um 
ser que seja meramente senciente? Segundo Singer, um ser com consci-
ência de si será capaz de ter desejos para o futuro. Então, tirar a vida a 
pessoas seria frustrar os seus desejos. Por outro lado, nem um caracol 
nem um bebé formulam desejos e, por esse motivo, em caso de escolha 
seriam eles a perder a prioridade. Assim, matar uma pessoa que deseja 
continuar a viver é um mal. Mas, de acordo com um raciocínio conse-
quencialista, tirar a vida de uma pessoa será pior do que retirar a vida de 
outro ser e, do modo como Singer põe as coisas, este discurso traduz-se 
na ideia de que matar um chimpanzé (ou um coelho de três meses de 
vida) é pior e tem mais gravidade que matar um recém-nascido, uma vez 
que a vida do primeiro tem um valor superior à do segundo. 

 
A Noção Singeriana de Pessoa 

Para Peter Singer, os seres humanos (à excepção dos bebés, das cri-
anças mais novas e dos indivíduos com deficiências intelectuais) e os 
restantes mamíferos possuem, de igual forma, um conjunto de caracterís-
ticas em comum: são racionais e autoconscientes, possuem linguagem e 
capacidade de comunicação e conseguem lembrar-se do passado e plani-
ficar o futuro. O professor de Princeton considera que os animais são 
considerados pessoas na medida em que gozam destas propriedades. Mas 
será que os animais não humanos são assim tão semelhantes aos animais 
humanos? Em que medida é que os animais possuem realmente estas 
características? 

Peter Singer diz que hoje é possível encontrar grupos de símios que 
comunicam com os homens através da linguagem humana. Allen e Bea-
trice Gardner, um casal de cientistas americanos, descobriram que os 
animais não produziam sons articulados. Decidiram, então, criar um jo-
vem chimpanzé da mesma forma que criariam um bebé humano que não 
tivesse cordas vocais. Washoe, o chimpanzé, aprendeu a comunicar usan-
do linguagem gestual. Compreendia 350 sinais diferentes e usava cerca 
de 150 para se fazer entender.  

Os gorilas produziram resultados superiores aos dos chimpazés. 
Francine Patterson usou sinais para falar em ingês com Koko. Agora, a 
gorila sabe cerca de 1000 sinais, usa com frequência aproximadamente 
500 e compreende um número maior de palavras faladas em inglês.  
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Contrariando este aparente momento de glória, surge o linguista Ste-
ven Pinker a afirmar que a linguagem gestual (americana) não passa de 
um sistema simples de gestos e nunca corresponderia a uma linguagem 
efectiva. Pinker diz que “na verdade, os símios não aprenderam realmente 
nenhum sinal de LGA”9 (linguagem gestual americana). Isso está longe 
de querer dizer que os símios não produzam, efectivamente, alguns sinais 
para se fazerem entender. Existe um exemplo conhecido de um chimpan-
zé que, utilizando cubos com letras nas faces, escreve a palavra banana 
sempre que lhe apetece comer uma banana. A conclusão a que facilmente 
chegamos é que ele não sabe escrever banana. Porém, o hábito e o treino 
fizeram com que se acostumasse a conjugar aquelas letras, naquela or-
dem, para obter aquilo que deseja. 

Consequentemente, a verdadeira questão que se levanta não passa 
pela hipótese de os animais terem uma linguagem própria ou de comuni-
carem uns com os outros. Há muito que escutamos as melodias das balei-
as, os assobios dos golfinhos, os uivos e latidos dos cães. Dificilmente 
admitimos que estas expressões, ou até mesmo esses sinais que os símios 
realizam, sejam equivalentes a uma linguagem no sentido humano. Por-
que o animal até pode reconhecer as palavras, associá-las para, no máxi-
mo, depois de muito treino, construir uma frase. Mas por não possuir 
complexidade semântica e sintáctica, dificilmente construiria um texto ou 
um poema e, certamente, não o faria de forma espontânea. E estes sim, 
seriam sinais indicativos, não só de um uso efectivo de uma linguagem de 
tipo humano, como da racionalidade do seu utilizador. 

Na tentativa de provar que os animais têm consciência de si, e depois 
de tratada a questão da linguagem, Singer dá alguns exemplos de histó-
rias que se passaram com diferentes tipos de símios. Washoe, o chimpan-
zé educado pelo casal Gardner viu a sua imagem ao espelho e não estra-
nhou. Quando lhe perguntaram de quem era a imagem que via reflectida, 
o chimpanzé respondeu «Eu, Washoe». Da mesma forma, quando lhe 
perguntaram «Quem é a gorila esperta?», Koko, a gorila de Francine Pat-
terson, respondeu «Eu». Outro exemplo onde Singer vê claramente que o 
animal possui consciência de si é o do orangotango chamado Chantek, 
ensinado por Lyn Miles. Quando este lhe mostrou uma fotografia de um 
gorila a apontar para o nariz, Chantek começou a imitar a imagem, apon-
tando também para o seu nariz. Daqui se deduz que o orangotango possui 
a imagem do seu próprio corpo, sendo capaz de identificar semelhanças 
na imagem.  

Parece que o principal erro em que Singer incorre é a própria defini-
ção de consciência de si. Quando um destes símios se encontra em frente 
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a um espelho e percebe que é a si que vê, este apenas se reconhece en-
quanto corpo. “Trata-se apenas de uma consciência que o animal tem de 
si mesmo como indivíduo dotado de determinadas partes corporais, como 
o cabelo, que ele é capaz de manipular.”10. Tendo verdadeira consciência 
de si, o símio reconhecer-se-ia a si mesmo enquanto sujeito de vida e 
actuação que se situa num espaço e num tempo e que possui desejos e 
intuições. Ter consciência de si seria perceber que ele era exactamente ele 
mesmo, ser capaz de pensar sobre aquilo que pensa e de fazer juízos dos 
nossos próprios juízos. E este tipo de raciocínio os símios não conseguem 
elaborar pois, embora sejam capazes de aprender, nada indica que sejam 
capazes de aprender com os próprios erros. Por outro lado, note-se que, 
ao longo de toda a história da sua existência, nunca nenhum símio mani-
festou qualquer propensão para proceder a uma descrição de si mesmo 
enquanto sujeito consciente de si – para a qual precisaria, aliás, de utilizar 
o instrumento da linguagem. 

Singer acredita, ainda, que os símios são capazes de usar sinais para 
se referirem ao passado e ao futuro, mostrando, assim, que têm noção do 
tempo. Koko foi capaz de se lembrar do que tinha feito no dia do seu 
aniversário; quando lhe perguntaram respondeu «dormir, comer». Se 
Koko mostrou ser capaz de relembrar o passado, mais impressionante foi 
a demonstração da chimpanzé Tatu, ao cuidado do casal Fouts. Habitu-
almente, após o dia de acção e graças, o casal monta uma árvore enfei-
tando-a com ornamentos comestíveis. Em 1989, quando a neve começou 
a cair no dia seguinte ao de acção de graças, Tatu perguntou «Árvore 
doce?». Aparentemente, a chimpanzé não só se lembrara da árvore como 
era capaz de determinar o dia exacto em que os acontecimentos habitual-
mente tinham lugar. Também nos matadouros os funcionários afirmam 
que alguns animais sentem o cheiro do sangue ou ouvem os sons produ-
zidos pelos membros da mesma espécie e, a partir desse momento, sen-
tem pânico e terror, tentando fugir.  

Jane Goodall conta uma experiência que fez com chimpanzés, na 
qual decidiu esconder um conjunto de bananas. Figan, um jovem chim-
panzé, tinha sido o único a ver Jane a escondê-las, mas não podia apro-
ximar-se delas por estarem demasiado próximas de Golias, o chimpanzé 
macho adulto e superior. Figan sabia que, se fosse lá buscá-las, prova-
velmente ficaria sem elas. Então, optou por deixá-las lá, esperou que 
Golias se afastasse e só muito depois decidiu ir buscá-las. A Singer pare-
ce claro que o chimpanzé possuía uma intenção e agiu a partir dela. Da-
qui conclui que os animais não humanos possuem uma noção de passado 
e de futuro semelhante à dos seres humanos. Este raciocínio parece objec-
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tável, uma vez que o critério aplicado às duas espécies não é o mesmo. 
Nos exemplos dados pelo professor os chimpanzés recordam-se de alguns 
dados e, no último caso, até é planeada uma acção futura. Mas os seres 
humanos não só têm noção do que foram no passado como têm desejos 
para o futuro que pretendem realizar. Ao contrário dos animais, os ho-
mens não se limitam a planear formas de sobrevivência. Mais do que 
estar interessados em viver, desejam que essa vida seja boa e de acordo 
com as preferências de cada um. Este tipo de raciocínio, mais uma vez, 
não poderá ser realizado por um animal não humano, seja símio ou outro. 
Resumidamente, aquilo que, neste ponto, só o homem tem é a compreen-
são do conceito de existência contínua.  

 
A pessoa detentora de direitos 

Como verificámos, as características que Singer apontou como fun-
damentais constituintes da pessoa, não se encontram no animal da mesma 
forma que estão no homem. Fica-se mesmo com a impressão de que todas 
as tentativas feitas no sentido de demonstrar a igualdade entre os homens 
e certos animais não humanos são forçadas pelo interesse nessa demons-
tração, não sendo deduções resultantes de observações distanciadas e 
imparciais. Nesse caso, será legítimo continuar a dizer que os animais são 
pessoas? Quando Singer tentou alargar este conceito aos animais, especi-
almente aos mamíferos, pretendia demonstrar que matar um chimpanzé, 
por exemplo, seria pior que matar um ser humano o qual, devido a uma 
deficiência mental congénita, não é nem pode vir a ser pessoa, uma vez 
que tirar a vida a pessoas é mais grave que tirar a vida aos seres que não 
são pessoas. Desta maneira, Singer diz que devemos encarar como per-
mutáveis todos os animais que não tenham consciência de si, o que, sem 
dúvida, não aconteceria com todos os seres autoconscientes. 

Mas supondo que alguns animais têm efectivamente convicções e 
desejos, como se segue daí que tenham direitos? As plantas não terão 
igualmente direitos? Afinal, “o comportamento de uma planta que se cura 
de uma doença constitui, ou não, um comportamento defensivo suficien-
temente relevante para justificar a atribuição de direitos? Que dizer, por 
exemplo, do comportamento de uma erva daninha que estrangula outra 
planta matando-a e apoderando-se do respectivo habitat, sem o qual não 
consegue sobreviver?”11. Depois de considerado este exemplo, não pode-
ríamos dizer, também, que as plantas têm interesses? Singer começou por 
dizer que cada animal tinha um interesse, uma vez que sentia dor e pra-
zer. Mas, pelo comportamento defensivo que adoptam, não parece que as 
plantas também desejam continuar vivas?  
                                                      
11 David S. Oderberg, Ética Aplicada – Uma abordagem não consequencialista, 

p. 151. 
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Se afirmarmos que para alguém ser pessoa basta que esse alguém 
sinta dor ou prazer, então plantas, animais e homens estão dentro do 
mesmo grupo. E, se tudo é pessoa, se calhar, deixamos de poder chamar 
pessoa a algo em concreto e o conceito dilui-se. Porém, se aceitarmos que 
uma pessoa é um ser senciente, com interesse em permanecer vivo e pos-
suidor efectivo de linguagem, de consciência de si e de capacidade de 
distinguir o passado do futuro, então só os seres humanos cabem nesta 
descrição. Isto para mencionar apenas as características de que Singer 
falou, pois certamente que os animais não humanos não são seres morais 
nem possuem sensibilidade estética ou religiosa. 

Independentemente de quem consideramos ser pessoa, perguntamo-
-nos se um ser com interesses é também um ser de direitos. Pelo menos, 
tanto os animais como as plantas como os homens possuem vidas valio-
sas e têm o direito de existir. O que acontece com todos aqueles seres que 
não são pessoas é que, apesar de terem direitos, não têm deveres. Caso 
contrário, certamente seriam levados a tribunal para que os julgassem 
pelos seus actos. Antes pelo contrário, um dos deveres do ser humano 
consiste em respeitar e tentar assegurar os “direitos”12 dos animais. Con-
sideramos que um detentor de direitos tem de saber que está a promover o 
bem, e que, portanto, age tendo um objectivo em vista. Mas também tem 
de ter livre arbítrio para promover esse bem. Parece óbvio que os animais 
não humanos dificilmente se apercebem da promoção do bem e, por isso, 
consideramos que apesar de possuírem o direito à vida, não são realmente 
seres de direito. E os seres humanos têm liberdade de escolha que conse-
guem aplicar mesmo aos seus comportamentos instintivos. Não podemos 
dizer o mesmo dos animais que, apesar de algum esforço e aprendizagem, 
continuam a estar determinados pelos seus sentidos. 

Depois de analisada a noção de pessoa, chegou a altura de a redefinir 
após Peter Singer. Do meu ponto de vista, uma pessoa é um sujeito moral 
em potência. Considero que, no que toca aos seres humanos, tanto os 
bebés como as crianças ou alguns deficientes, à semelhança de outros 
seres da sua espécie, podem vir a ser ou já foram sujeitos morais com 
capacidade de escolher acertadamente entre uma boa e uma má acção. 
Então, ao contrário do que pensa Singer, eles são também pessoas. Por 
outras palavras, consideramos que qualquer ser é pessoa se pertencer a 
uma espécie cujos membros típicos compreendam as leis morais, ajam 
perante elas de acordo com a sua liberdade e consigam distinguir correc-
tamente entre uma acção boa e uma acção má. Assim, apesar de os ani-
mais não humanos não poderem constar deste grupo, todos os seres hu-

                                                      
12 O uso das aspas pretende salientar que não se trata do mesmo tipo de direitos que 

se aplicam às pessoas, isto é, aos seres humanos, uma vez que não são seres mo-
rais. 
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manos fazem parte dele, todos os seres humanos são pessoas. Claro que 
uma pessoa possui também uma linguagem própria que possibilita a co-
municação e facilita a aplicação das leis morais e, da mesma forma, é 
detentora de uma racionalidade que a ajuda a fazer juízos correctos antes 
de agir. 

E como é que esta definição ressalva o carácter pessoal dos bebés, 
das crianças de tenra idade e dos portadores de deficiências intelectuais? 
Note-se que todos eles pertencem à espécie a cujos membros típicos se 
aplica a noção, estando privados do exercício de alguma ou de algumas 
destas capacidades por circunstâncias que não alteram decisivamente a 
sua natureza essencial: ninguém diria deles que não são membros da es-
pécie humana; mas, se são membros da espécie humana têm, por esse 
motivo, todos os direitos inerentes aos membros dessa espécie enquanto 
tais, e que, pela sua natureza própria, são exclusivos dos membros dessa 
espécie.  

 
 

 
O trabalho de Peter Singer foi, sem dúvida, essencial para reforçar a 

protecção dos direitos dos animais. Alguma das situações que denuncia 
são, de facto, gravíssimas de um ponto vista moral. Outras, como vimos, 
nem tanto. 

Quando Singer fala numa noção de igualdade que assenta na consi-
deração de interesses, pretende com isso afirmar que os animais também 
possuem interesses, uma vez que sentem prazer e dor, e que, desse modo, 
partilhando com os homens essa característica, seriam, em determinado 
ponto, iguais a eles. Como vimos, não podemos dizer que os animais 
tenham o mesmo tipo de interesse que os homens. Nem sequer podemos 
assegurar que o animal tenha interesse em continuar vivo. Não, o animal 
sente dor e prefere não a sentir, mas não é autor de um raciocínio deste 
género: «eu não tenho interesse em morrer». Só o ser humano o pode 
fazer. 

Depois Singer explicou a sua perspectiva anti-especista. Desejando 
pôr fim ao sofrimento dos animais, tenta explicar que as experiências 
feitas com eles são na sua grande maioria desnecessárias. Mas também 
considera que o mais certo a fazer seria deixarmos de nos alimentarmos 
dos animais por estes terem igual direito à vida. Concluímos, depois deste 
assunto, que agimos de acordo com a nossa natureza quando escolhemos 
preservar a vida da nossa espécie em detrimento da de outra espécie. Não 
queremos com isso dizer que existem vidas que valem mais do que ou-
tras. Apenas que faz sentido que, num momento de escolha, prefiramos 
preservar uma vida humana, uma vez que os laços que criamos com seres 
da nossa espécie mostram ser mais fortes.  
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Ainda no que toca ao especismo e anti-especismo, verificamos que 
Singer faz uma dura crítica ao especismo, mas que a forma como consi-
dera alguns animais superiores aos outros e a hierarquia que acaba por 
construir são, na realidade, exemplos de especismo. 

Finalmente, foi possível vermos quão falível era a noção singeriana 
de pessoa. De facto, percebemos que os animais possuem consciência de 
si, racionalidade, linguagem e até a capacidade de distinguir entre passa-
do e futuro. Mas também ficou igualmente claro que estão muito longe de 
possuir estas capacidades da mesma forma e com a mesma intensidade 
que o ser humano. Deste modo, foi possível redefinir o conceito de pes-
soa enquanto sujeito moral em potência, colocando os animais fora deste 
grupo. 

Depois de analisada a doutrina consequencialista em causa, verifi-
cámos que se seguirmos a perspectiva de Singer, muitas vezes agiremos 
de uma forma precipitada e desequilibrada, esquecendo regras morais 
básicas. Tendo em vista apenas alcançar o maior grau de bem-estar – o 
qual como verificámos, não é, de forma alguma consensual –, o filósofo 
acabou por apagar o direito à vida de alguns seres humanos o que, de 
todo, não devemos aceitar. Concluímos, assim, que o ensino da doutrina 
anti-especista pode vir a ser perigoso para o ser humano, uma vez que a 
libertação animal que Singer apoia acabaria por denegrir o estatuto do 
homem, pondo-o em pé de igualdade com os outros animais. Considero, 
então, que respeitar o direito à vida de todos os animais é um ensinamen-
to válido. Mas defendo o especismo como forma de preservação da espé-
cie humana, uma espécie detentora de direitos.  

 

RESUMO 

Baseando as suas teorias numa doutrina consequencialista, Peter Singer tem 
lutado pelos direitos dos animais, apontando o ser humano como principal 
responsável pelo sofrimento animal. Levando ao extremo a sua posição, Singer 
afirma que alguns animais devem ser considerados pessoas. Da mesma forma diz 
que alguns seres humanos, como os bebés, as crianças e os deficientes, não o são. 

Recusando este ponto de vista e apoiando a minha posição numa perspecti-
va especista, parece-me óbvia a diferença entre espécies e a consequente 
diferença de estatutos. Pergunto como poderemos considerar que um chimpanzé 
é uma pessoa. E como é possível afirmar que uma criança não o é? Analisando 
estas questões e questionando Peter Singer descobriremos o que é necessário 
para se ser pessoa.  
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ABSTRACT 

The «Person» lives inside the Human Being 
 
Backing his theory on a consequencialist doctrine, Peter Singer has fought 

for animal rights, pointing human beings as primarily responsible for animal 
suffering. Defending his position to the limit, Singer claims that some animals 
should be considered as persons. Likewise he argues that some human beings, 
such as babies, young children and disabled individuals, are not persons. 

Rejecting his point of view and supporting my position in a specist 
perspective, it seems obvious to me the difference between animals and humans 
and the consequent difference of status. I wonder how we can consider a 
chimpanzee as a person. And how is it possible to say that a child is not? 
Evaluating these issues and challenging Peter Singer we will discover what it 
takes to be a person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


