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Acepção geral do termo

• Abolicionismo = Filosofia e movimento a favor
da abolição da escravidão (~ 200 anos)

• Mas qual escravidão?

• A resposta delimita não 2 movimentos
diferentes, mas sim 2 momentos de um
mesmo movimento:

ESCRAVIDÃO HUMANA (NEGROS):

ONTEM

ESCRAVIDÃO ANIMAL:

HOJE 



Racismo e Especismo:

Estratégias comuns



1. Despersonalização

• A demarcação de uma linha divisória entre o
homem e os animais procurava legitimar
atividades exploratórias (...). Todavia, esse
distanciamento também trouxe consequências
nefastas para a própria humanidade, pois, se
havia uma “essência humana” facilmente
identificável e definível, então qualquer homem
que supostamente não se encaixasse nela
poderia ser enquadrado em uma categoria sub-
humana. (Daniel LOURENÇO, Direito dos Animais,
2008, p.208)



• Em todo o mundo natural mentalmente elaborado, o
contraste entre o homem e o não-homem fornece uma
analogia para o contraste entre o membro da
sociedade humana e o estranho a ela. (Mary
DOUGLAS, Implicit Meanings, 1975, p.289)

• Muito embora a maior parte dos historiadores
considere que a escravidão negra precedeu as teorias
de inferioridade racial, o sistema escravagista
dificilmente poderia ter sido bem sucedido sem que
aos negros fossem atribuídas características animais,
em autêntico processo de desumanização e
despersonalização. (Daniel LOURENÇO, Direito dos
Animais, 2008, p.209)



• Desumanização:

1. Ato ou efeito de desumanizar.

2. Perda de determinadas qualidades morais humanas; perda
de caráter

• Despersonalização:
Persona, no uso coloquial, é um papel
social ou personagem vivido por um ator.
É uma palavra italiana derivada do latim
para um tipo de máscara feita para ressoar
com a voz do ator (per sonare significa
“soar através de”), permitindo que fosse
bem ouvida pelos espectadores, bem
como para dar ao ator a aparência que o
papel exigia. No estudo da comunicação,
persona é um termo dado para descrever
as versões de si mesmo que todos os
indivíduos possuem.



• Natalie Zemon Davis destaca corretamente que
“desumanizar a vítima reclassificando-a como um
animal era, muitas vezes, uma preliminar
indispensável” (*). Como já comentado, tomando por
base que os sentimentos e atitudes para com os
animais são, de fato, projeções de atitudes diante do
homem, o domínio sobre o animal reforça o domínio
sobre o próprio homem. (Daniel LOURENÇO, Direito
dos Animais, 2008, p.213)

(*) Natalie Zemon DAVIS. Society and Culture in Early
Modern France, Stanford, 1975, cap.6



2. Sistematização científica

• Poligenismo – Isaac de La Peyrére / Louis Agassiz / 
Samuel George Morton



• Monogenismo + Lamarckismo = Degeneracionismo



• Craniometria – Francis Galton / Paul Broca



• Frenologia – Franz Josef Gall



Na questão animal...

• Darwinismo

• Etologia

• Genética 



• Com efeito, a grande revolução
darwiniana foi provar que as diferenças
entre os homens e os animais são
apenas de grau, e não de categoria, e
que o homem, portanto, não ocupa
nenhum local privilegiado na ordem da
criação. (...) Inobstante, apesar do abalo
ou mesmo da destruição das estruturas
da tradição antropocêntrica moderna
promovido por Darwin, ao provar que
existe uma continuidade entre os
homens e as demais espécies, estes
últimos continuam excluídos da esfera
de consideração jurídica ou moral. É
como se, passado mais de um século
após a publicação de As Revoluções dos
Orbes Celestes (1543), a física e a
matemática continuassem operando
dentro do paradigma científico
ptolomaico, que sustentava que os
planetas giravam em torno da Terra.
(Heron GORDILHO, Abolicionismo
Animal, p.09)



3. Projeção do humano

• Os estudos dos antropólogos sugerem que é uma
tendência constante do pensamento humano
projetar, no mundo da natureza (e
particularmente no reino animal), categorias e
valores derivados da sociedade humana, que
criticarão ou defenderão, justificando
determinado arranjo social ou político com base
em que de algum modo seria mais “natural” do
que os outros possíveis. (Keith THOMAS. O
Homem e o Mundo Natural, 1996, Cia. das Letras)



• Colmeia – monarquia

• Predatismo (caça) – escravidão

A arte de adquirir escravos é
diferente de ambas as ciências, e
é como uma forma da arte da
guerra ou da caça.(...) Por isso,
também a arte da guerra será, por
natureza, e num certo sentido,
arte de aquisição (e, com efeito a
arte da caça constitui uma sua
parte) e ela deve ser praticada
contra as feras selvagens e contra
aqueles homens que, nascidos
para obedecer, se recusarem a
isso, e esta guerra é, por natureza,
justa. (ARISTÓTELES, Política, I, 8,
1256b 23-26)



4. Violência física

• Os paralelos são gritantes. 
A estratégia de 
despersonalização serviu 
para colocar o escravo na 
condição análoga à do 
animal não-humano. Nas 
sociedades escravagistas, 
as mesmas práticas usadas 
para controlar os animais, 
tais como a castração, a 
marcação, a mutilação e o 
encarceramento, foram 
também utilizadas para 
controlá-los. (Daniel 
LOURENÇO, Direito dos 
Animais, 2008, p.290) 



• Somatofobia – a forma de
violência que resulta no ataque
ao corpo de um indivíduo
vulnerável; expressa a hostilidade
do agressor contra uma diferença
qualquer que, na sua percepção,
revela alguma inferioridade
naquele que sofre a agressão.
Raça, classe social, língua,
território, ideologia, sexo e
espécie biológica podem servir de
pretexto para a discriminação
contra as diferenças intoleradas
pelo agressor. (Sônia FELIPE,
Somatofobia: violência contra
animais humanos e não-
humanos, Pensata Animal, 14 de
junho de 2007)



Racismo e Especismo:

Origens comuns



O preconceito institucionalizado

• (...) as atitudes preconceituosas
não constituem a essência do
racismo. (...) O racismo é
institucionalizado. Os processos
que mantêm a dominação – o
controle dos brancos sobre os
não-brancos – são construídos
no seio das instituições
democráticas. (Robert BLAUNER,
Racial Oppression, 1972)



• O senso de pertencer a um determinado grupo atua
verdadeiramente como um tipo de norma social (...). Nesse
sentido, essa relação de pertinência – sob a modalidade de
preconceito – torna-se uma espécie de orientação geral
para as condutas. (...) Nesse sentido, o preconceito torna-se
um instrumento de defesa desses privilégios e vantagens.
(James Vander ZANDEN apud David NIBERT, Animal Rights,
Human Rights, 2002)



• A institucionalização da opressão dos
negros (por meios da legalização da
escravidão), e dos animais (através da
experimentação científica e da criação
intensiva), pode ser atribuída à motivação
de ordem financeira. De fato, nos séculos
XVIII e XIX, antiabolicionistas afirmavam
que o fim da escravidão traria o colapso
da estrutura econômica dos Estados
Unidos, enquanto que C. W. Hume já
advertia que “as maiores crueldades
cometidas contas os animais nas nações
civilizadas derivam da exploração
comercial, e o medo de queda das
receitas é o principal obstáculo à reforma.
(Marjorie SPIEGEL. The Dreaded
Comparison: Human and Animal Slavery,
1996. p.83. Tradução de Daniel Lourenço)



Origens comuns, soluções comuns

• Ao contrário do que se imagina, a opressão de
vários grupos marginalizados nas sociedades
humanas não constitui um fato isolado. Os
arranjos que conduzem às mais variadas formas
de opressão revelam-se integrados de tal modo
que a exploração de um grupo frequentemente
conduz e alimenta a de outros. (Daniel W.
ROSSIDES. Social Stratification: The Interplay of
Class, Race and Gender, 1997, p.19, tradução de
Daniel Lourenço)



• É virtualmente impossível imaginar uma forma de
opressão isolada das demais, pois elas são todas
inter-relacionadas (...). São ligadas por uma
origem comum – o poder econômico – bem
como pelos métodos comuns de limitação,
controle e destruição das vidas. Não há
hierarquia entre as formas de opressão. Cada
uma delas é terrível e destrutiva. Para eliminar
qualquer uma delas, um movimento deve ser
feito para eliminar todas ou, do contrário, o êxito
será igualmente limitado e incompleto. (Margaret
ANDERSON, Patrícia Hill COLLINS. Race, Class and
Gender: na anthology, 1992, p.XII e XIII)



O exemplo de José do Patrocínio

Estava em meio ao trabalho
quando sua esposa o chamou
para jantar. O jornalista
respondeu que fossem
jantando sem ele. E continuou
a escrever. Enquanto escrevia,
fumava sem atinar que a
enfermidade lhe corroía o
organismo, preparando o
golpe fatal. Estava então na
quinta tira do trabalho,
pousando a mão sobre estes
períodos, quando a morte lhe
interrompeu o raciocínio:



Fala-se na organização definitiva de
uma Sociedade Protetora dos Animais.
Eu tenho pelos animais um respeito
egípcio. Penso que eles têm alma,
ainda que rudimentar, e que eles
sofrem conscientemente as revoltas
contra a injustiça humana. Já vi um
burro suspirar como um justo depois de
brutalmente esbordoado por um
carroceiro, que atestara a carroça com
carga para uma quadriga e queria que
o mísero animal a arrancasse de um
atoleiro.

(Osvaldo ORICO. O Tigre da Abolição. Rio 
de Janeiro: Tecnoprint, 1988, p.200)





Bastet Tauret Sekhmet Thoth

Rá Osíris Hátor Anúbis



Um movimento, dois momentos...



A questão econômica na escravidão negra

• Em 1761, o Marquês de Pombal proibiu
a entrada de novos escravos em
Portugal, não por motivos humanitários
mas, predominantemente por razões
econômicas, pois esta lei teve como
efeito a venda de escravos para o Brasil,
até 1797.

• Nesta época, a Grã-Bretanha foi a
primeira e única a considerar mais
vantajoso lutar contra o comércio de
escravos do que participar nele, pois
agora precisavam de matérias-primas e
de mercados externos e não de
escravos, porque tinham criado dentro
das suas fronteiras a sua própria força
de trabalho. Por estranho que pareça, o
início da industrialização britânica e a
perda da importante colônia americana
contribuiu para a abolição do tráfico de
escravos



A questão econômica na escravidão animal

• Indústria de alimentos;

• Indústria médico-farmacêutica;

• Indústria cosmética;

• Produtos de limpeza;

• Artigos de vestuário;

• Etc.





• Em 2003, com base nas estatísticas da FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) sobre
agricultura, o Secretariado da União Vegetariana
Europeia, apresentou o número de animais mortos no
mundo para consumo humano durante aquele ano. Os
números foram estabelecidos a partir de relatórios
provenientes de mais de 210 países, mas devemos levar
em conta que alguns países e territórios não fornecem
dados.

• A soma é de mais de 50 bilhões de animais, sem ter em
conta os animais aquáticos (peixes e crustáceos). Os
números referem-se apenas aos animais abatidos nos
matadouros. Excluem-se os animais de criação extensiva
(geralmente para consumo doméstico), assim como os
que são alvo da caça, difíceis de contabilizar por não
haver qualquer tipo de controle.





Veganismo como ferramenta

• Veganismo é uma prática motivada por
convicções éticas com base nos direitos
animais, que procura evitar exploração
ou abuso dos mesmos, através do
boicote a atividades e produtos
considerados especistas.

• Os veganos boicotam qualquer produto
de origem animal (alimentar ou não),
além de produtos que tenham sido
testados em animais ou que incluam
qualquer forma possível de exploração
animal nos seus ingredientes ou
processos de manufatura.



• Todo sistema produtivo está sujeito às leis de mercado, inclusive os que envolvem a
exploração animal. A cadeia produtiva que envolve a exploração animal inclui o produtor
ou criador, o transportador, o processador ou abatedor, o distribuidor, o comerciante e o
consumidor. Todos esses são elos importantes da cadeia de exploração animal e a falta de
qualquer desses elos compromete todo o funcionamento do sistema.

• Pode-se dizer que uma pessoa que participe dessa cadeia apenas como consumidor é tão
responsável pela morte do animal como, por exemplo, o abatedor, pois se trata de um
sistema de exploração cíclico e interdependente. Como em qualquer crime há a mão que
desfere o golpe, mas tão responsáveis quanto é a mão que paga por isso. Se ninguém
comprasse carne, leite e ovos não haveria quem os vendesse. Não haveria interesse por
sua produção, transporte e comercialização.

• A proposta principal do veganismo consiste em atuar como uma força de mercado.
Veganos efetivamente impedem que mais animais continuem a ser explorados quando
boicotam produtos de origem animal, que tenham sido testados em animais ou que de
alguma forma derivem ou resultem de exploração animal.

• E maior será essa força de mercado quanto maior seja o número de veganos efetivamente
atuando nesse boicote. Por esse motivo a necessidade de divulgação do veganismo para o
maior número de pessoas possível. O objetivo do veganismo é pôr fim à exploração
animal.

Fonte: Sociedade Vegana



Gaiola Impossível, Escher



MUITO 
OBRIGADO!


