
QUANDO O MITO SE TORNA VERDADE
E A CIÊNCIA, RELIGIÃO1

Ró ber Fre i tas Ba chins ki

Intro du ção

A aula de zo o lo gia de ma mí fe ros vai co me çar. Ju li a na atra -
ves sou a ci da de, des ceu de um ôni bus, pe gou ou tro e ca mi nhou 
qua tro qua dras. Qu an do fi nal men te che gou, o pro fes sor já ha via 
dis tri bu í do os ma te ri a is aos gru pos. Os “ma te ri a is” eram as pin -
ças, as pla cas de pa ra fi na, os bis tu ris, os al fi ne tes e os ra tos.
Alguns alu nos dis far ça ram o mal-es tar di an te da mas sa mole e
fria que pou co an tes, sa bi am, com par ti lha va com eles fun ções fi -
si o ló gi cas se me lhan tes. Aque les Rat tus nor ve gi cus ha vi am sido
mor tos “por eles”, para seus apren di za dos. “Não se pre o cu pem, 
ele foi cri a do para isso. Nun ca vi veu em ou tro lu gar se não o bi o -
té rio da uni ver si da de. Ele não está em ex tin ção e não há ou tra
ma ne i ra de apren der”, re pe tia o pro fes sor se mes tre a se mes tre.
Ha via quem se sen tis se re con for ta do por esta ra ci o na li za ção.2

Alguns co le gas já com ex pe riên cia em es tá gio se con for ma vam:
“quan to an tes co me çar, mais cedo ter mi na”. Tam bém não in te -
res sa a nin guém vi rar alvo de cha co ta de co le gas e pro fes so res.

Após o pri me i ro cor te, que abria a pele atra vés de uma in ci -
são lon gi tu di nal no ven tre, e a fi xa ção des sa pri me i ra ca ma da do 
ani mal na pla ca de pa ra fi na com os al fi ne tes, todo o res quí cio de 
cons ciên cia dos alu nos vai sen do ex pul so para dar lu gar à ima -
gem da mus cu la tu ra que se ex põe. Como apren der sem essa
ex pe riên cia? Não fo ram afi nal os ra tos cri a dos para aqui lo, sem
so fri men to no pro ces so da mor te, já que o pro fes sor ti nha o cu i -
da do de de i xá-los em ou tra sala, para não sen ti rem o che i ro e
nem ve rem ou tros ra tos mor re rem? Esse cu i da do era se me lhan -
te quan do o pro fes sor rom pia a me du la es pi nhal, uti li zan do a
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téc ni ca de des lo ca men to cer vi cal,3 aconselhável por ser rápida e 
não ter contaminantes químicos nos tecidos.

To dos os alu nos co me ça ram a dis se car seus ma te ri a is, me -
nos Ju li a na. Pa ra do di an te dela, o pro fes sor nada per gun tou e a
lem brou, já sem ne nhu ma sim pa tia na voz, que a aula va lia nota.
Ao pros se guir e dis se car a ca ma da mus cu lar, Ju li a na per ce beu:
era uma rata pre nha. Tal como ela pró pria.

His tó ri as como essa acon te cem to dos os anos nas fa cul da -
des de ciên ci as da vida, como bi o lo gia, ve te ri ná ria e me di ci na.
Brüg ger (2004, p. 74) re la ta que, ao ser for ça da a dis se car um
ani mal, du ran te a fa cul da de de bi o lo gia, ocor reu uma aver são
vis ce ral àque le pro ce di men to. Ou tros co le gas tam bém com par -
ti lha ram a mes ma sen sa ção e assumem nada terem aprendido,
após o choque emocional.

Alu nos que sen tem des con for to ao uti li zar ani ma is vi vos ou
que fo ram mor tos para as au las pen sam es tar so zi nhos. Eles
não co nhe cem a ma i or par te do que já foi dito so bre ani ma is em
ou tro cam po do co nhe ci men to, a sa ber, a fi lo so fia da mo ral. Na
sua con di ção de apren di zes, con fi am nos seus “mes tres”, mu i -
tos dos qua is tam pou co co nhe ce ram dis cus sões que se tra va -
ram du ran te sé cu los sobre as relações ho mem/ani mal no
campo da ciência.

Foi pen san do nes ta si tu a ção que sur giu a ideia para este
ar ti go. Pri me i ra men te, fa re mos um re tros pec to so bre a fi lo so fia
da mo ral re la ci o na da aos ani ma is para que pos sa mos dis cu tir as 
ba ses que sus ten tam o pa ra dig ma an tro po cên tri co atu al da
ciên cia. Após, en tão, re fle ti re mos como e por que esse pa ra dig -
ma se perpetua através da educação no ensino superior.

1 Qu an do um mito se tor na re a li da de

Lem bro que, em al gu ma pa les tra de fi lo so fia, ouvi uma
com pa ra ção mu i to jus ta en tre o fi ló so fo e o ar queó lo go. O fi ló so -
fo, as sim como o ar queó lo go, de sen ter ra co nhe ci men tos. Re ti ra
se di men tos de po si ta dos pelo tem po e pro cu ra por te o ri as, ide i as. 
Como um ar queó lo go, ele bus ca com pre en der a his tó ria do
mun do, para que pos sa en ten der o mun do como o co nhe ce -
mos, bus can do as des con ti nu i da des nos pen sa men tos. Os ar -
queó lo gos bus cam for mar uma li nha de evo lu ção cul tu ral ou bi o -
ló gi ca, atra vés de res quí ci os ma te ri a is, en quan to que o fi ló so fo
bus ca uma li nha de evo lu ção teó ri ca, atra vés de pen sa men tos
que che gam até nós nem sem pre com ple tos e, mu i tas ve zes,
por ci ta ções de ou tros au to res. O que ten ta rei aqui não será, na
gran de par te, de sen ter rar os pen sa men tos, mas, prin ci pal men -
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te, expô-los. Lem bro que con si de ra va as pri me i ras au las de fi lo -
so fia de que par ti ci pei mas san tes, de sin te res san tes, por que se
ba se a vam ape nas numa le i tu ra so bre o pen sa men to de fi ló so -
fos, que, para um alu no de se gun do grau, já nada ti nham a ver
com o nos so mun do. O que um tal pen sa dor que vi veu há mais
de dois mi lê ni os pode ter a ver como o pen sa men to atu al? Como 
que te o ri as so bre as qua li da des das al mas em Aris tó te les têm a
ver com o nos so mun do? Tal vez eu pen sas se as sim pela in ca pa -
ci da de do pro fes sor de fa zer li ga ções com pen sa men tos prá ti -
cos e atu a is, mas é mais pro vá vel que esse pen sa men to se ori gi -
nas se da mi nha ima tu ri da de so bre os pro ble mas atu a is.

Qu e ro de i xar cla ro que acho essa ex po si ção e, de cer ta ma -
ne i ra, esse tra ba lho de ar queó lo go so bre a his tó ria da fi lo so fia,
mu i to im por tan te para ana li sar mos o pen sa men to atu al so bre os 
ani ma is. As ide i as não são subs ti tu í das por ou tras e en ter ra das
para sem pre, mas elas con ti nu am vi vas, como um pano de fun -
do, nos pen sa men tos pos te ri o res. Se per ce ber mos esse pano
de fun do, ve re mos que mu i to da his tó ria se re pe te, in clu si ve na
con tem po ra ne i da de. Os pen sa men tos no vos pos su em uma base
an ti ga. Con se gui re mos, en tão, en ten der me lhor qua is fo ram e
se rão as crí ti cas a es ses pen sa men tos.

Assim, atra vés des se tra ba lho de ar queó lo gos, no ta re mos
que a vi são atu al dos ani ma is ain da é, ma jo ri ta ri a men te, um se -
gui men to da vi são aris to té li ca que foi jo ga da para a con tem po ra -
ne i da de pe los fi ló so fos da igre ja e co lo ca da na ciên cia por Des -
car tes. O pen sa men to de tan tos ou tros fi ló so fos, des de Por fí rio a 
Scho pe nha u er, foi es que ci do, en ter ra do, tal vez por não ser van -
ta jo so aos in te res ses da nos sa inér cia com por ta men tal. Hoje, na 
es cri ta de fi ló so fos como Pe ter Sin ger, co me ça a ga nhar for ça,
fa zen do res sur gir ques ti o na men to so bre o apren di za do dos ani -
ma is em Aris tó te les, Por fí rio e Vol ta i re. So bre seus sen ti men tos e 
a cons ciên cia sen si ti va já es tu da das pelo pri me i ro e re to ma da
por tan tos ou tros, como Bent ham, que teve gran de in fluên cia no
pen sa men to so bre a sen ciên cia ani mal de Sin ger. Com essa
base, po de re mos ali cer çar as crí ti cas ao sis te ma atu al da re la -
ção hu ma na com os ani ma is, ain da ba se a da numa cren ça mí ti ca 
e an tro po cên tri ca, que co lo ca um abis mo ao ten tar se pa rar os
ho mens dos outros animais.

2 Dos de u ses ao Deus

Em uma épo ca que tudo era ex pli ca do pela ilu são, onde as
pes so as vi vi am e acre di ta vam nas es tó ri as pas sa das de ge ra -
ções em ge ra ções, sem nun ca ques ti o na rem a ló gi ca des ses
con tos, re fle xões co me ça ram a acon te cer, ca u san do a que bra
da ex pli ca ção do mun do pela mi to lo gia e abrin do o ca mi nho do
pen sa men to, dos “por quês”, da fi lo so fia. Foi nes se am bi en te,
em que co me ça ram as re fle xões ló gi cas, que tam bém nos sa re -
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la ção com os ani ma is foi ques ti o na da. Pi tá go ras con vi veu com a 
pas sa gem da ex pli ca ção mí ti ca do mun do para a ex pli ca ção ra -
ci o nal, pro va vel men te no sé cu lo VI a.C. É atri bu í do a ele os pri -
me i ros ques ti o na men tos so bre os ani ma is. Para Pi tá go ras, como
he ran ça do pen sa men to mí ti co e que ain da faz par te do pen sa -
men to con tem po râ neo, os se res pos su i ri am uma du a li da de cor -
po/alma e ele clas si fi ca va a alma de to dos os ani ma is como sen -
do do mes mo tipo. Acre di tan do na re en car na ção eter na, al mas
hu ma nas po de ri am re en car nar em ani ma is e vice-ver sa. Com
isso, au men ta va o sen ti men to de em pa tia pe los ani ma is. Assim,
nada que não fos se cer to para com o ho mem era cer to para com 
os ou tros ani ma is, in flu en ci an do prin ci pal men te a ali men ta ção
(PAIXÃO, 2001). O con ce i to de alma nos ani ma is es ti ve ra como
cen tro da dis cus são éti ca até o ilu mi nis mo. Pla tão con sen tia a
ideia de alma nos ani ma is, po rém não acre di ta va na re en car na -
ção de ani ma is em hu ma nos, ape nas o con trá rio. Assim os ani -
ma is pos su i ri am uma alma com prin cí pi os ra ci o na is, dos hu ma -
nos (Ibi dem). Vin cu lou-se aí o con ce i to de alma à ra zão.

Se Pla tão vin cu lou a alma à ra zão, foi Aris tó te les que pre -
des ti nou os ha bi tan tes do mun do oci den tal con for me a ex ce lên -
cia de suas al mas. A hi e rar qui za ção do po der e do mun do, des -
cri to prin ci pal men te na obra mo ral Po lí ti ca4 (1997), abriu um
novo pen sa men to: da do mi na ção. A dis tri bu i ção do po der não é
ho ri zon tal, mas ver ti ca li za da e, sen do o ho mem (gê ne ro mas cu -
li no) li vre, o topo da es ca la.

2.1 A es ca la de Aris tó te les: se pa ran do o mun do mo ral en tre li -
vres e es cra vos

Aris tó te les es cre veu so bre vá ri os te mas. Ele fez im por tan -
tes con si de ra ções so bre a de mo cra cia, e tam bém é ele o con si -
de ra do Pai da Bi o lo gia, por di ver sos es tu dos nes se cam po. Mas
foi em obras mo ra is, des ti na das às re fle xões hu ma nas e à or ga -
ni za ção das ci da des, que essa hi e rar qui za ção apa re ce. Na obra
já ci ta da, ele afir ma que “to dos pos su em as vá ri as par tes da
alma, mas pos su em-nas di fe ren te men te, pois o es cra vo não
pos sui de for ma al gu ma a fa cul da de de de li be rar, en quan to a
mu lher pos sui, mas sem au to ri da de ple na, e a cri an ça a tem,
pos to que ain da em for ma ção” (p. 32). Se gun do ele, to dos de ve -
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ri am servir ao homem (do gênero masculino) livre, pois apenas
este era possuidor de uma alma plena.

Para Aris tó te les (1997), ha via uma apro xi ma ção en tre um
es cra vo e um ani mal, pois am bos ser vi am ape nas para pres tar
ser vi ços cor po ra is. O es cra vo “par ti ci pa da ra zão so men te até o
pon to de apre en der esta par ti ci pa ção, mas não a usa além des te 
pon to” (p. 19), en quan to os ou tros ani ma is não eram ca pa zes
se quer des ta apre en são, obedecendo somente a seus instintos.

2.2 A con tra di ção do pres sen ti men to: ins tin to ou dis cer ni men to

A no ção de que al guns se res agem ape nas por ins tin to ou a 
par tir de sen sa ções apa re ce em Aris tó te les como um im por tan te 
ele men to para di fe ren ci ar e po si ci o nar os se res vi ven tes e den tre 
eles os ani ma is. Na obra Éti ca a Ni cô ma cos, se gun do ele, a sen -
sa ção, o pen sa men to e o de se jo são os três ele men tos da alma
que go ver nam uma ação re fle ti da e a per cep ção da ver da de. Os
ani ma is, por pos su í rem ape nas o pri me i ro de les, não pen sam,
pois “a sen sa ção não ori gi na qual quer ação re fle ti da; isto se evi -
den cia pelo fato de os ani ma is ir ra ci o na is te rem sen sa ções, mas
não agi rem re fle ti da men te” (ARISTÓTELES, 1992, p. 113-114).
Po rém, nes sa mes ma obra, quan do ele dis cu te so bre o dis cer ni -
men to como uma ca rac te rís ti ca da alma, co lo ca-o como uma
qua li da de ra ci o nal. Para o fi ló so fo, o dis cer ni men to leva à ver da -
de no to can te às ações re la ci o na das com os bens hu ma nos e é
ca rac te rís ti co de uma pes soa que é ca paz de de li be rar acer ca
do bom e con ve ni en te para si mes ma. É uma for ma de ex ce lên -
cia da par te da alma que for ma opi niões, pois a opi nião se re la -
ci o na com o que é va riá vel, da mes ma for ma que o dis cer ni men -
to. Mas não é ape nas uma qua li da de ra ci o nal, pois po de mos
de i xar de usar uma fa cul da de pu ra men te ra ci o nal, mas não o
dis cer ni men to (ARISTÓTELES, 1992). Assim, nes sa mes ma obra,
Aris tó te les apre sen ta uma ou tra vi são so bre os ani ma is, quan do
diz que “por isto di ze mos que mes mo al guns ani ma is in fe ri o res
têm dis cer ni men to – por exem plo, aque les que têm uma es pé cie 
de po der de pres sen ti men to a res pe i to de sua pró pria vida” (p.
116-119). Mais adi an te, ele con ti nua: “Re al men te, o fato de to -
dos os se res – tan to os ani ma is ir ra ci o na is quan to as cri a tu ras
hu ma nas – bus ca rem o pra zer é um in dí cio de que ele é de al -
gum modo o bem su pre mo” (p. 149). Des se modo, ele tam bém
mos tra ou tro pen sa men to so bre essa ques tão, pois ca rac te ri za
os ani ma is como pos su i do res de ra zão e, tal vez, um li mi ta do li -
vre ar bí trio, não ape nas como se res que se com por tam so men te
a par tir de seus ins tin tos.
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2.3 A alma dos ani ma is e suas po tên ci as: um es tu do so bre a
cons ciên cia sen si ti va

Em Tra ta do del alma, Aris tó te les (1944) as su me que todo
ser vi ven te pos sui alma, pois “a alma é des se modo a es sên cia
dos cor pos ani ma dos. Que seja a es sên cia, é evi den te; por que a 
es sên cia é, em to das as co i sas, a ca u sa de suas exis tên ci as”5 (p. 
117). Assim, para po der de sen vol ver o ra ci o cí nio so bre a Alma,
ele a clas si fi ca em po tên ci as que são: a nu tri ti va, a ape ti ti va, a
sen si ti va, a de se mo ver lo cal men te e a in te lec ti va. As plan tas só
te ri am a fa cul da de de se nu tri rem, en quan to que os ou tros se res
vi ven tes te ri am, além des ta, a fa cul da de de sen tir e a ape ti ti va
(pois quem sen te pos sui tam bém a fa cul da de ape ti ti va) (p. 109).
Nes ta obra, Aris tó te les in si nua que, pos si vel men te, ape nas os
ho mens (se res hu ma nos) pos su i ri am a ca pa ci da de de ra ci o ci -
nar e o en ten di men to. Para Aris tó te les, “al guns ani ma is pos su em, 
além des sas qua li da des (nu tri ti va, ape ti ti va e sen si ti va) a do mo -
vi men to lo cal; ou tros, a de ra ci o ci nar e o en ten di men to, p. e., o
homem, e se é que exis te al gum ou tro ser se me lhan te ou su pe -
ri or a ele”6 (p. 111).

Po rém, ao tra tar da fa cul da de mo to ra em Tra ta do del alma,7

Aris tó te les clas si fi ca, no va men te, o dis cer ni men to como obra do 
in te lec to e da sen sa ção, sen do que os ani ma is po de ri am pos su ir 
es sas duas ca pa ci da des e a qua li da de de mo vi men to lo cal.
Assim, tor na-se pos sí vel pen sar que, para Aris tó te les, pode ha -
ver nos ani ma is, como já dis cu ti mos na le i tu ra da obra Éti ca a Ni -
cô ma cos, um dis cer ni men to, como qua li da de ra ci o nal, den tro
da qua li da de sen si ti va da alma. É im por tan te no tar que, em Tra -
ta do del alma, ao se de di car à fa cul da de ra ci o nal ou ao cha ma do 
en ten di men to, Aris tó te les es cre ve que “o en ten di men to teó ri co
não pen sa nada que se re fi ra à prá ti ca”8 (p. 243). Ao que pa re ce,
ele não des car ta que ques tões ob je ti vas re la ci o na das com a
ação dos ani ma is so bre o mun do e sua so bre vi vên cia não fa çam 
par te da alma de ou tros ani ma is, mas, para ele, os ani ma is não
pos su i ri am a qua li da de da alma res pon sá vel pela ca pa ci da de
re fle xi va. Os ani ma is pos su i ri am cons ciên cia so bre as ações do
mun do, po rém não re fle ti ri am so bre es sas ações. Zin ga no
(1998), em um en sa io so bre De Ani ma III 4-5, vai di zer que para
Aris tó te les “em bo ra a cons ciên cia que acom pa nha toda per cep -
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ção seja uma ati vi da de es tri ta men te men tal, ela es ten de-se a to -
das as ati vi da des, in clu si ve as cor po ra is” (p. 115). Assim, mes -
mo que a cons ciên cia em Aris tó te les seja con si de ra da uma qua -
li da de pe cu li ar da ati vi da de men tal, ela já ocor re nos ani ma is
(pois eles pos su em sen si bi li da de). Para Zin ga no, se gun do Aris -
tó te les: “se algo sen te, en tão é cons ci en te que sen te, sen te que
sen te; todo aque le que vê vê que vê” (1998, p. 115-116). Con for -
me o au tor, “O ho mem usa no mes para co nhe cer e pro no mes
para a cons ciên cia; os ani ma is não têm no mes nem pro no mes,
mas dis cri mi nam ob je tos a que cor res pon dem no mes e sen tem
que sen tem, a que cor res pon dem pro no mes. [...] Qu an do o ani -
mal sen te que sen te, há uma re fle xi vi da de sen si ti va, que ca re ce,
po rém, de dis tin ção as pec tu al ou in ten ci o nal” (Ibi dem, p. 116).
Em Tratado del alma, Aris tó te les con si de ra que os ani ma is pos su i -
ri am cons ciên cia so bre as sen sa ções.

2.4 Por fí rio e o re co nhe ci men to da ra zão ani mal em Aris tó te les

A vi são so bre o psi quis mo dos ani ma is, em Aris tó te les, tor -
na-se mais vi sí vel quan do le mos a obra His to ria ani ma li um. Essa
obra pode ser con si de ra da a pri me i ra obra de zo o lo gia, na qual
ele clas si fi ca e des cre ve os ani ma is no que se re fe re à ana to mia
e ao com por ta men to. Espe ci fi ca men te nos li vros VIII e IX des sa
obra, en con tra mos con si de ra ções que, para nós, pos su em ma i or 
rele vân cia.

Na gran de ma i o ria dos ani ma is há ves tí gi os de qua li da des
ou ati tu des psí qui cas, qua li da des que são mais mar ca da -
men te di fe ren ci a das no caso dos se res hu ma nos. Assim
como nós as si na la mos se me lhan ças nos ór gãos fí si cos,
tam bém em um cer to nú me ro de ani ma is nós ob ser va mos
man si dão ou fe ro ci da de, bran du ra ou tem pe ra men to mal-
hu mo ra do, co ra gem ou ti mi dez, medo ou con fi an ça, es pí ri -
to ele va do ou ba i xa as tú cia, e, a res pe i to da in te li gên cia,
algo equi va len te à sa ga ci da de. Algu mas des sas qua li da -
des no ho mem, em com pa ra ção com as qua li da des cor res -
pon den tes nos ani ma is, di fe rem ape nas quan ti ta ti va men te:
isto é, um ho mem tem mais ou me nos des tas qua li da des, e
um ani mal tem mais ou me nos de al gu mas ou tras; ou tras
qua li da des no ho mem são re pre sen ta das por ana lo gia e
não idên ti cas: por exem plo, tal como no ho mem en con tra -
mos co nhe ci men to, sa be do ria e sa ga ci da de, tam bém em
cer tos ani ma is exis tem al gu mas ou tras po ten ci a li da des na -
tu ra is se me lhan tes a es tas. A ver da de des ta de cla ra ção
será mais cla ra men te apre en di da se con si de rar mos os fe -
nô me nos da in fân cia: nas cri an ças po dem ser ob ser va dos
os ves tí gi os e as se men tes da qui lo que um dia será es ta be -
le ci do em há bi tos psi co ló gi cos, no en tan to psi co lo gi ca -
men te uma cri an ça como tal qua se não se di fe ren cia de um
ani mal; por tan to é per fe i ta men te jus ti fi cá vel se afir mar que,
no que se re fe re ao ho mem e ani ma is, cer tas qua li da des
psí qui cas são idên ti cas en tre si, en quan to ou tras se pa re -
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cem, e ou tras são aná lo gas umas às ou tras (Aris tó te les,
2001, Li vro VIII, x7v).9

Assim, Aris tó te les com pa ra a ca pa ci da de cog ni ti va de um
ani mal com a de uma cri an ça e co lo ca que as di fe ren ças des sas
ca pa ci da des, en tre ani ma is e hu ma nos, são ape nas quan ti ta ti -
vas e não qua li ta ti vas. Nes ta obra, des ti na da à aná li ses com por -
ta men ta is, não en con tra mos ne nhum abis mo co lo ca do por Aris -
tó te les, que se pa re to dos os hu ma nos de to dos os ou tros ani ma is.
E ain da ele, tam bém, di fe ren cia os ani ma is com ca pa ci da des
cog ni ti vas ele va das, que con se guem vi ver em so ci e da de, da -
que les que ape nas, apa ren te men te, agem por ins tin to, quan do
diz que “al guns ani ma is, as sim como as plan tas, ape nas se re -
pro du zem em tem po ra das de fi ni das; ou tros ani ma is ocu pam-se
tam bém na pro cu ra de co mi da para os jo vens, e de po is que eles 
são cri a dos de sis tem de les e não man tém mais re la ções; ou tros
ani ma is são mais in te li gen tes e do ta dos de me mó ria, e vi vem
com os seus fi lhos du ran te um pe río do mais lon go e de uma for -
ma mais so ci al” (Ibi dem, x8r)10. Aris tó te les acres cen ta, tam bém,
ou tras no ções à ca pa ci da de de apren di za do dos ani ma is, ati vi -
da de vis ta como pos sí vel so men te atra vés da ra zão, a qual ne -
nhum ani mal re a li za ria ape nas pelo ins tin to: “Alguns [ani ma is]
tam bém são ca pa zes de dar ou re ce ber ins tru ções uns dos ou -
tros ou do ho mem: aque les que têm a fa cul da de de au di ção, por 
exem plo; e, para não li mi tar o as sun to ao som au dí vel, tam bém
po dem di fe ren ci ar os sig ni fi ca dos su ge ri dos de pa la vras e ges -
tos” (Ibi dem, Li vro IX, 1)11.
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9 Tra du ção re a li za da por mim. Ori gi nal: “In the gre at ma jo rity of ani mals the re are

tra ces of psychi cal qua li ti es or at ti tu des, which qua li ti es are more mar kedly dif fe -

ren ti a ted in the case of hu man be ings. For just as we po in ted out re sem blan ces

in the physi cal or gans, so in a num ber of ani mals we ob ser ve gen tle ness or fi er -

ce ness, mild ness or cross tem per, cou ra ge, or ti mi dity, fear or con fi den ce, high

spi rit or low cun ning, and, with re gard to in tel li gen ce, so met hing equi va lent to

sa ga city. Some of the se qua li ti es in man, as com pa red with the cor res pon ding

qua li ti es in ani mals, dif fer only quan ti ta ti vely: that is to say, a man has more or

less of this qua lity, and an ani mal has more or less of some ot her; ot her qua li ti es

in man are re pre sen ted by ana lo gous and not iden ti cal qua li ti es: for ins tan ce,

just as in man we find know led ge, wis dom, and sa ga city, so in cer ta in ani mals

the re exists some ot her na tu ral po ten ti a lity akin to the se. The truth of this sta te -

ment will be the more cle arly ap pre hen ded if we have re gard to the phe no me na

of child ho od: for in chil dren may be ob ser ved the tra ces and se eds of what will

one day be set tled psycho lo gi cal ha bits, though psycho lo gi cally a child hardly

dif fers for the time be ing from an ani mal; so that one is qui te jus ti fi ed in sa ying

that, as re gards man and ani mals, cer ta in psychi cal qua li ti es are iden ti cal with

one anot her, whilst ot hers re sem ble, and ot hers are ana lo gous to, each ot her”.

10 Tra du ção re a li za da por mim. Ori gi nal: “Some ani mals, like plants, simply pro cre a te

the ir own spe ci es at de fi ni te se a sons; ot her ani mals busy them sel ves also in pro cu -

ring food for the ir young, and af ter they are re a red quit them and have no furt her de a -

lings with them; ot her ani mals are more in tel li gent and en do wed with me mory, and

they live with the ir offspring for a lon ger pe ri od and on a more so ci al fo o ting”.

11 Tradução re a li za da por mim. Ori gi nal: “Some also are ca pa ble of gi ving or re ce i -

ving ins truc ti on-of re ce i ving it from one anot her or from man: tho se that have the



A res pe i to da ca pa ci da de de apren di za gem dos ani ma is no
li vro I da Me ta fí si ca, Aris tó te les vai dizer, ainda, que:

A ra zão é que ela é, de to dos os sen ti dos, o que me lhor nos
faz co nhe cer as co i sas e mais di fe ren ça nos des co bre. Por
na tu re za, se gu ra men te, os ani ma is são do ta dos de sen sa -
ção, mas, nuns, da sen sa ção não se gera a me mó ria, e nou -
tros, gera-se. Por isso, es tes são mais in te li gen tes e ap tos
para apren der do que os que são in ca pa zes de re cor dar.
Inte li gen tes, pois, mas sem pos si bi li da de de apren der, são
to dos os que não po dem cap tar os sons, como as abe lhas,
e qual quer ou tra es pé cie pa re ci da de ani ma is. Pelo con trá -
rio, têm fa cul da de de apren der to dos os se res que, além da
me mó ria, são pro vi dos tam bém des te sen ti do. Os ou tros
[ani ma is] vi vem por tan to de ima gens e re cor da ções, e de
ex pe riên cia pou co pos su em (p. 11).

Mas foi, prin ci pal men te, em His tó ria ani ma li um, mu i tas ve -
zes es que ci da pe los fi ló so fos da mo ral e re le ga da ape nas às
ciên ci as na tu ra is, que Por fí rio, em So bre la abs ti nen cia (1984),
ba se ou-se para com pa rar e mos trar as se me lhan ças ana tô mi -
cas en tre os ór gãos sen so ri a is e a es tru tu ra em ge ral dos ani ma is
e dos ho mens, como, tam bém, en tre as do en ças e as ha bi li da -
des dos mes mos, vi san do com isso igua lar os tra ta men tos en tre
os hu ma nos e ani ma is.12 Por fí rio, ao sa ber que seu dis cí pu lo, Fir -
mo, vol tou a se ali men tar de ani ma is, es cre veu de fen den do a in -
clu são dos ani ma is no cír cu lo da mo ral. Ao dis cu tir prin ci pal -
men te os ar gu men tos dos es tói cos, que con si de ra vam os ani -
ma is des pro vi dos de ra zão por não fa la rem como os hu ma nos,
Por fí rio de fen deu que os ani ma is se co mu ni cam, po rém ape nas
com uma lin gua gem di fe ren te. Como ha bi tan tes es tran ge i ros
que não sa bem gre go. Observou que mu i tos ani ma is não emi -
tem sons (não fa lam), não por não pen sa rem, mas por que não
pos su em apa re lhos ana tô mi cos para isso. Diz, tam bém, que os
ani ma is são ca pa zes de apren der, tan to com eles pró pri os quan -
to com os ho mens, iden ti fi can do o que o ho mem quer di zer pe -
los seus ges tos, pa la vras e tom da voz.13

Para Por fí rio, tal vez ba se a do na obra His to ria ani ma li um,
Aris tó te les era al guém que con si de ra va os ani ma is como se res
ra ci o na is, se gun do ele “Aris tó te les, Pla tão, Empé do cles, Pi tá go -
ras, De mó cri to e quan tos se pre o cu pa ram em in ves ti gar a ver da -
de so bre os ani ma is e re co nhe ce ram que estavam dotados de
razão” (Ibidem, p. 148).

Nes ta obra, ele co lo ca en tão que “os ani ma is são ra ci o na is, 
com uma ra zão im per fe i ta na ma i o ria de les, mas não ca ren tes
com ple ta men te dela. E se a jus ti ça se pro je ta so bre se res ra ci o -

Cadernos IHU Ideias   9

fa culty of he a ring, for ins tan ce; and, not to li mit the mat ter to au di ble sound, such 

as can dif fe ren ti a te the sug ges ted me a nings of word and ges tu re”.

12 Ver pá gi nas 147 à 175 de So bre la abs ti nên cia.

13 Ver pá gi nas 139 à 148 de So bre la abs ti nên cia.



na is (...) como nós não va mos a ter tam bém um sen ti men to de
jus ti ça para os ani ma is? Às plan tas, de fato, não fa re mos ex ten si -
vo nos so sen ti men to de jus ti ça pelo fato de que pa re ce exis tir
um grau de incompatibilidade com a razão” (Ibidem, p. 162).

Assim, Por fí rio con se gue, ana li san do uma obra en tre as
áre as bi o ló gi cas, in clu ir os ani ma is no cír cu lo da mo ral. Mas, en -
tão, por que hoje, qua se vin te sé cu los após, esse as sun to ain da
é tão po lê mi co e tão pou co ace i to? Para isso, te re mos que ver
qual foi a vi são do mi nan te du ran te a Ida de Mé dia, ou seja, qual
foi a vi são dos fi ló so fos da Igre ja Ca tó li ca. Assim ana li sa re mos
os dois prin ci pa is filósofos da Igreja: Tomás de Aquino e Santo
Agostinho.

2.5 A vi são da Igre ja so bre Aris tó te les

Mes mo Por fí rio con se guin do con tor nar as con si de ra ções
de Aris tó te les so bre a ir ra ci o na li da de dos ani ma is, pre sen tes
nas obras mo ra is, e mos tran do que este tam bém con si de ra va os 
ani ma is ra ci o na is, essa vi são não in flu en ci ou a pos te ri o ri da de. A
igre ja cris tã ado tou a vi são de Aris tó te les como sen do os ani ma is
ir ra ci o na is e des pro vi dos de qua is quer in te res ses. Não foi ape -
nas em re la ção aos ani ma is que essa vi são foi ado ta da. Para a
Igre ja Ca tó li ca, mu lhe res e es cra vos con ti nu a vam a ser su bor di -
na dos aos ho mens li vres. Foi ado ta da a vi são te le o ló gi ca so bre a 
exis tên cia de to das as es pé ci es, cada ser com a fi na li da de de
ser vir ao ou tro, sen do que to dos de ve ri am ser vir ao ser do ta do
de ra zão, ex clu in do aí mu i tos hu ma nos que não pos su íam a “ra -
zão su pre ma”, en tre eles es cra vos, mu lhe res, cri an ças e de fi ci en -
tes men ta is (FELIPE, 2003, p. 43-44). Fe li pe (2003), so bre essa re -
la ção da ra zão com o po der, diz que

a ra zão nas ce, para a éti ca e a po lí ti ca, como fa tor de ex clu -
são da ma i o ria ab so lu ta dos se res hu ma nos, os qua is são
se res das ca de i as in fe ri o res, para que me lhor sir vam-se
des tes, os pou cos (aris to cra tas) que se au to pro cla mam do -
ta dos da que le apa ra to tão raro e es pe ci al. Não é de gra ça
que a fi lo so fia de Aris tó te les foi bem ace i ta e in cor po ra da
pe los ro ma nos.

San to Agos ti nho (354-430) in cor po rou a ra ci o na li da de no
tra ta men to para com os ani ma is na Igre ja, ace i tan do a vi são es -
tói ca, que Por fí rio tan to de ba te ra, con cor dan do que a vida e
mor te dos ani ma is es ta va su bor di na da aos hu ma nos (PAIXÃO,
2001). Po rém, foi com To más de Aqui no (1224-1274) que a su -
pos ta vi são aris to té li ca de hi e rar qui za ção mo ral das es pé ci es se
for ta le ceu. Para Strat hern, “ele [To más de Aqui no] iria de di car
gran de par te de sua vida à har mo ni za ção da fi lo so fia de Aris tó te -
les com a da Igre ja. No fi nal, con se guiu fir mar o aris to te lis mo
como base fi lo só fi ca da te o lo gia cris tã” (1997, p 46-49). Con si -
de ran do os in te res ses das pes so as em não re fle ti rem seus atos
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e sem pre que pos sí vel jus ti fi cá-los, não sei se har mo ni za ção se -
ria a pa la vra cor re ta. Infe liz men te, pa re ce que nem San to Agos ti -
nho nem To más de Aqui no le ram His to ria ani ma li um, de Aris tó te -
les, ou So bre la Absti nen cia de Por fí rio. Acre di to que, se eles ti -
ves sem en con tra do es sas obras, elas es ta ri am ci ta das en tre as
obras pro i bi das pela Igre ja Ca tó li ca.

Além da vi são uti li tá ria dos ani ma is de To más de Aqui no,
ele tam bém di zia des ne ces sá rio pre ser var ani ma is que não ti -
nham uti li da de para os se res hu ma nos, as sim es ses po de ri am
ser ca ça dos até a sua ex tin ção (SALISBURY, 1998). Ele não afir -
ma va que a cru el da de para com os ani ma is era er ra da, em si.
Seu es que ma de mo ral di vi dia as co i sas er ra das ape nas em pe -
ca dos co me ti dos con tra Deus, con tra si pró prio e con tra nos sos
se me lhan tes, ex clu in do, mais uma vez, se res não-hu ma nos
(SINGER, 2004). Para To más de Aqui no, diz Sin ger (2004), “a úni -
ca ra zão exis ten te con tra a cru el da de com os ani ma is é que ela
pode le var à cru el da de com se res hu ma nos”. Sin ger com ple ta
que ne nhum ar gu men to po de ria re ve lar mais cla ra men te a es -
sên cia do es pe cis mo.14

As ideias to mis tas ti ve ram gran de ace i ta ção pela igre ja e
pela po pu la ção no ge ral. Cer ta men te elas fa vo re ci am o in te res -
se dos ci da dãos, man ten do os cos tu mes dos po vos de sub ju gar 
os mais fra cos.15
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14 Ter mo cu nha do pelo ci en tis ta e fi ló so fo Ri chard D. Ryder em Oxford, 1973,

para ca rac te ri zar o pre con ce i to ba se a do em apa rên ci as do ser hu ma no para

com ou tras es pé ci es. Tra tar mu lhe res in jus ta men te ape nas por se rem mu lhe -

res é ma chis mo, ex plo rar pes so as ne gras ape nas por que elas são ne gras, ra -

cis mo. Espe cis mo é um pre con ce i to se me lhan te a es ses úl ti mos, quan do des -

con si de ra mos se res de ou tra es pé cie bi o ló gi ca ape nas por que eles não são da 

nos sa es pé cie. “Na prá ti ca, isso ocor re quan do se abra ça um pre con ce i to con -

tra ani ma is só por que são ani ma is. Os es pe cis mo é uma for ma de cha u vi nis mo

por que con sis te no tra ta men to in fe ri or, dis cri mi na tó rio e di fe ren ci a do por par te

dos mem bros de uma clas se pri vi le gi a da (a ‘su pe ri or’) da que les in di ví du os que 

es tão fora des sa clas se, e para o qual não há uma boa jus ti fi ca ti va. De fato, o

es pe cis mo po de ria ser vis to como eti ca men te pior que o ra cis mo e o se xis mo,

por que os ani ma is são me nos ca pa zes de se de fen der e os mais fa cil men te vi ti -

mi za dos, se com pa ra dos com a si tu a ção dos se res hu ma nos opri mi dos. Como 

todo cha u vi nis ta, o es pe cis ta pen sa que os ani ma is só têm va lor ou nos im -

põem obri ga ções éti cas na me di da que eles aten dem nos sos in te res ses, pro -

pó si tos, ne ces si da des e pre fe rên ci as” (NACONECY, 2006, p. 69-70).

15 As te o ri as fi lo só fi cas a fa vor dos mais for tes sem pre fo ram me lho res ace i tas. As

mu dan ças sem pre são pe no sas, prin ci pal men te quan do elas me xem com nos -

sos mais ar ra i ga dos cos tu mes, com o nos so sus ten to ou com o nos so “pra to”,

nos sa ali men ta ção. Qu es ti o nar a ex plo ra ção ani mal fere a es ses três cri té ri os e

é mu i to di fí cil fa zer as pes so as se dis tan ci a rem de seus in te res ses para pen sar

no in te res se mais bá si cos de ou tros se res que sem pre fo ram ex plo ra dos.

Esses ques ti o na men tos me sur gi ram ape nas por que con vi vi com eles. Di fe ren -

te das cri an ças e ado les cen tes de hoje, nas gran des ci da des, que acre di tam

que os ani ma is vi vem em idí li cas fa zen das ou mes mo que o le i te vem “da ca i xi -

nha” e que os ovos “da ban de ja do su per-mer ca do”, eu, aos meus quin ze

anos, re sol vi cur sar “Téc ni co em Zo o tec nia”. Sem pre gos tei de ani ma is e acha -

va que essa era a opor tu ni da de de me apro xi mar mais de les, de os co nhe cer



3 Do Deus à Ciên cia

A Ida de Mé dia che ga ra ao fim, mas tan to a ca rac te rís ti ca mí -
ti ca do du a lis mo cor po/alma quan to a ori gem di vi na do homem
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me lhor. Na en tre vis ta, para ser ad mi ti do no cur so, ex pli quei que que ria aju dar

os ani ma is, mas os pro fes so res que es ta vam me en tre vis tan do não fa la ram

que lá eu não apren de ria nada dis so, ape nas como pro du zi-los.

Lá es ta va eu es tu dan do zo o tec nia. Eu ob je ti van do sal var os ani ma is, en quan to

meus co le gas, na ma i o ria fi lhos de pe cu a ris tas, que ri am apren der a matá-los

ou ex plo rá-los de uma ma ne i ra que pu des sem ti rar mais lu cro. No tei que os

úni cos ani ma is que eu ve ria du ran te o cur so se ri am por cos, va cas, ga li nhas e

ove lhas. Eu es ta va pre so a uma so ci e da de que via ne les ape nas se res sem

alma, como des cre ve ra Aris tó te les na Anti gui da de. Má qui nas, di ria Des car tes

sé cu los de po is. As por cas pre nhas eram em pur ra das para a ma ter ni da de com

o cabo da en xa da e os fi lho tes ti nham os ra bos, as ore lhas e os den tes cor ta -

dos no quar to dia de vida, in clu si ve por mim. Esses mes mos fi lho tes, dez dias

mais tar de, eram pen du ra dos pe las per nas e, com o uso de lâ mi nas de bis tu ri

en fer ru ja das que mais ras ga vam que cor ta vam, ti nham seus tes tí cu los ar ran ca -

dos. Para que o ani mal não se mo ves se a pon to de pro vo car cor tes nos “cas -

tra do res”, pren día mos a sua ca be ça en tre nos sas per nas.

Na es co la tam bém nos en si na vam a cor tar bi cos de ga li nhas, que iri am para a

pos tu ra, com lâ mi nas in can des cen tes, para que elas não que bras sem os seus

ovos. A cul pa se ria do bico da ga li nha, não da ga i o la me nor que uma pá gi na de 

jor nal em que elas eram ar ma ze na das, não raro com mais uma ou duas aves. O 

es pa ço de ar ma ze na men to de ve ria ser re du zi do para ter uma alta pro du ção

por área, para su prir a de man da do pro du to. Ali, con de na das à pri são, elas vi -

ve ri am mais três anos até que a pena de mor te fos se cum pri da. Esse tem po era 

me nor para os fran gos (de fi ni dos como de cor te). Dois me ses eram su fi ci en tes

para eles ad qui ri rem o peso ide al nos gal pões su per lo ta dos. Nós ape nas de ve -

ría mos dar ra ção, água e re ti rar os ca dá ve res da que les que mor re ram es ma ga -

dos pe los seus com pa nhe i ros na ten ta ti va de se aque ce rem na no i te fria. De po is

des se tem po, era ne ces sá rio ape nas jogá-los den tro de ca i xas plás ti cas e en -

ca mi nhá-los ao aba te dou ro.

As va cas tal vez fos sem as me nos in fe li zes (pa la vra não usa da para ani ma is,

pois ape nas hu ma nos pos su em alma para sen tir algo. Como afir mou Des car -

tes, para o bem da cons ciên cia hu ma na). Elas ape nas pre ci sa vam ser or de -

nha das duas ve zes por dia, fi ca rem pre nhas du ran te nove me ses por ano para

pro du zir le i te e te rem seus fi lho tes ar ran ca dos e mor tos to dos os anos, pois

eles não va li am para car ne.

Re sis ti três anos nes ta es co la. Esco la essa que Eli za beth Cos tel lo, per so na -

gem de Co et zee (2002), com pa ra ria, não in jus ta men te, a Aus chwitz. Pen sa va

que as pes so as me da ri am ma i or cre di bi li da de quan do fa las se so bre a ex plo ra -

ção ani mal, pois eu apren di den tro des se sis te ma. Mas no fun do, du ran te o cur -

so, eu mes mo me des sen si bi li zei. Tudo se tor nou nor mal, to das as prá ti cas

eram re a li za das me ca ni ca men te. Hoje vejo to dos os ab sur dos que co me ti,

para ali men tar a má qui na da ex plo ra ção, paga por to dos aque les que sen tam

con for ta vel men te em suas me sas, sem nun ca pen sa rem em tudo que es tão

apo i an do. No lado da pro du ção há a des sen si bi li za ção, mu i tas ve zes ba se a da

na ne ces si da de do di nhe i ro, do ou tro há a ig no rân cia so bre a ori gem dos seus

ali men tos. Essa des sen si bi li za ção que so fri ao apren der as téc ni cas da ex plo -

ra ção ani mal para o con su mo, tam bém me aju da a com pre en der mu i tos dos

meus co le gas no cur so de bi o lo gia e tan tos ou tros alu nos nos cur sos de ve te ri -

ná ria, me di ci na, en fer ma gem e ou tros que, ao co me ça rem os cur sos, não se

ima gi nam ma tan do ani ma is e, ao ter mi ná-los, es tão in se ri dos em la bo ra tó ri os

de bi o quí mi ca, fi si o lo gia ou bi o fí si ca de ca pi tan do ra tos com gui lho ti nas.



con ti nu a va a ce gar a fi lo so fia mo ral. Des car tes (1596-1650), em -
bo ra te nha cri a do um mé to do para se li ber tar das ide i as pre con -
ce bi da, não era ex ce ção. Che gou pri me i ro a pen sar que nada
exis tia, po rém se ele pen sa va, ele exis tia (DESCARTES, 2005b, p.
40; DESCARTES, 1999, p. 258). Ele, en quan to alma, exis tia, pois
atri buiu ape nas à alma a ca pa ci da de de pen sar. Essa ca pa ci da -
de, para Des car tes como tam bém para ou tros fi ló so fos da Anti gui -
dade, era me di da pela ca pa ci da de de fa lar. Di zia ele (DESCARTES, 
2005b, p. 58-60) que era

re al men te no tá vel que não haja ho mens tão em bru te ci dos e 
tão es tú pi dos, sem mes mo ex ce tu ar os in sa nos, que não te -
nham a ca pa ci da de de or de nar di ver sas pa la vras e com
elas com por um dis cur so, por meio do qual con si gam fa zer
en ten der seus pen sa men tos e que, ao con trá rio, não haja
ou tro ani mal, por mais per fe i to e mais fe liz men te ge ra do
que pos sa ser, que faça o mes mo.

Des car tes (Ibi dem, p. 60), para eli mi nar de vez por to das a
atri bu i ção da alma aos ani ma is, con ti nu a va: “[não se] deve pen -
sar, como al guns an ti gos, que os ani ma is fa lam, em bo ra não
con si ga mos en ten der sua lin gua gem. Se fos se ver da de, vis to
que pos su em mu i tos ór gãos que cor res pon dem aos nos sos,
po de ri am fa zer-se com pre en der tan to por nós como por seus
se me lhan tes”. Pa re ce que Des car tes não co nhe cia mu i to os ani -
ma is como Por fí rio co nhe cia. Não sa bia in ter pre tar as co mu ni ca -
ções não ver ba is dos ani ma is. Assim con si de ra va os ani ma is
ape nas cor po. Má qui nas que eram re gi das pe las leis da me câ ni -
ca, sem nada sen tir. Di zia que “to dos os mo vi men tos que fa ze -
mos, sem que para isso nos sa von ta de con tri bua ([...] to das as
ações que nos são co muns com aque las dos ani ma is), [...] [são
pro du zi dos] da mes ma ma ne i ra como o mo vi men to de um re ló -
gio é pro du zi do pela úni ca for ça de sua mola e pela for ma de
suas cor das” (Des car tes, 2005a, p. 40-41).

“A tese car te si a na ja ma is con ven ceu os ci en tis tas, e me nos
ain da os le i gos, que vi vem em con ta to com os ani ma is” (Fe li pe,
2007, p. 46), po rém os ci en tis tas da épo ca ti nham uma jus ti fi ca ti -
va para re a li za rem seus ex pe ri men tos sem ques ti o nar o uso de
ani ma is. A in ves ti ga ção ci en tí fi ca do sé cu lo XVII pas sa de um pa -
ra dig ma me nos ob ser va ci o nal e des cri ti vo, para mais ex pe ri -
men tal e in va si vo (RAYMUNDO & GOLDIM, 2002). Para um novo
pa ra dig ma ba se a do na ex pe ri men ta ção, era mu i to con ve ni en te
as su mir a ideia de que ani ma is não sen ti am dor, ideia que se
per pe tua até hoje na ciên cia. Po rém não foi por fal ta de crí ti cas
que ela se ins ta u rou.

Qu a se um sé cu lo de po is, Ma rie Arou et (1694-1778), mais
co nhe ci do como Vol ta i re, cri ti ca o pen sa men to de ani ma is-má -
qui nas de Des car tes. Para isso, ele (VOLTAIRE, 1978a, p. 96-97)
in vo ca a ca pa ci da de de apren di za gem dos ani ma is, como ca -
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chor ros e ca ná ri os e com pa ra os sen ti men tos e ago ni as dos ani -
ma is, como um ca chor ro quan do se per de do seu com pa nhe i ro,
com os per ce bi dos em hu ma nos. Escre ve tam bém que

da su po si ção de que os ho mens ti nham con ti nu a men te
idei as, per cep ções, con cep ções, de cor ria na tu ral men te
que os ani ma is tam bém as ti nham sem pre, pois é in con tes -
tá vel que um cão de caça tem a ideia de seu se nhor, a
quem obe de ce, e a da pre sa que lhe traz. É evi den te que
tem me mó ria e que com bi na al gu mas ideias. Assim, pois,
se o pen sa men to do ho mem fos se tam bém a es sên cia de
sua alma, o pen sa men to do cão se ria tam bém a es sên cia
de sua alma; e se o ho mem ti ves se sem pre ideias, se ria
pre ci so que os ani ma is tam bém as ti ves sem sem pre. Para
re sol ver essa di fi cul da de, o fa bri can te dos tur bi lhões e da
ma té ria es tri a da ou sou di zer que os ani ma is eram pu ras má -
qui nas, pro cu ran do co mer sem ter ape ti te, pos su in do ór -
gãos do sen ti men to para nun ca ex pe ri men tar sen sa ções,
gri tan do sem dor, tes te mu nhan do seu pra zer sem ale gria,
pos su in do um cé re bro para não re ce ber nele nem a mais
leve ideia, e sen do, por tan to, uma con tra di ção per pé tua da
na tu re za (VOLTAIRE, 1978b, p. 301).

Vol ta i re cri ti ca tam bém a vi vis sec ção, que, como vi mos, foi
mu i to in flu en ci a da pelo pen sa men to car te si a no.

Algu mas cri a tu ras bár ba ras agar ram nes se cão, que ex ce -
de o ho mem em sen ti men to de ami za de; pre gam-no numa
mesa, dis se cam-no vivo ain da, para te mos tra rem as ve i as
me sen té ri cas. Encon tras nele to dos os ór gãos das sen sa -
ções que tam bém exis tem em ti. Atre ve-te ago ra a ar gu men -
tar, se és ca paz, que a na tu re za co lo cou to dos os ins tru -
men tos do sen ti men to no ani mal, para que ele não pos sa
sen tir? Dis põe de ner vos para man ter-se im pas sí vel? Que
nem te ocor ra tão im per ti nen te con tra di ção da na tu re za
(VOLTAIRE, 1978a, p. 96-97).

Mais de dois sé cu los de po is da pu bli ca ção des sa obra, ain -
da ve mos que pou co ou nada mu dou. Tal vez te nham subs ti tu í do 
o ani mal. No lu gar de pre gar cães, hoje es pe ta-se ra tos em pla -
cas de pa ra fi na.

O fi ló so fo, con tem po râ neo de Vol ta i re, Hume (1711-1776),
no seu Tra ta do da na tu re za hu ma na, tam bém re ve la as ca rac te -
rís ti cas psí qui cas dos ani ma is. Ele faz isso tan to se ba se an do em 
es tu dos ana tô mi cos de hu ma nos e ou tros ani ma is quan to atra -
vés da aná li se com por ta men tal. So bre os pri me i ros es tu dos, ele
de cla ra que, “quan do a es tru tu ra das par tes é idên ti ca nos ani -
ma is e nos ho mens e a ação des tas par tes tam bém é a mes ma,
as ca u sas des ta ação não po dem ser di fe ren te” (2001, p. 382).
Esta afir ma ção vai de en con tro a Des car tes, que di zia que as
emo ções nos ani ma is eram me câ ni cas, en quan to que as hu ma -
nas eram pro pri e da de do es pí ri to. Hume se gue exem pli fi can do
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que um cão, “quan do lhe ba te ram mu i to num lu gar qual quer, ele 
tre me rá ao apro xi mar-se des se lu gar, mes mo que não des cu bra
si na is de pe ri go atu al” (Ibi dem, p. 384). Ora, como pode al guém
afir mar que ani ma is não são pas sí ve is de so fri men to? Já por es -
ses fi ló so fos isso era con si de ra do ab sur do, po rém ain da hoje
esse fal so ar gu men to é usa do, mu i tas ve zes, para ten tar jus ti fi -
car eti ca men te me to do lo gi as que não são justificáveis.

Vol ta i re e Hume con si de ra ram so bre a im por tân cia dos
senti men tos para a fi lo so fia da mo ral, des lo can do a base da mo ral 
da ra zão, do fa lar para a ca pa ci da de de so frer, pre sen te em mu i -
tos ani ma is. Nes sa mes ma li nha de ra ci o cí nio, Je remy Bent ham
(1748-1832), pai do Uti li ta ris mo, como em pre mo ni ção, des cre -
ve que

Entre tan to, ha ve rá al gum mo ti vo para se to le rar que os [ani -
ma is] ator men te mos? Sim. Vá ri os (...), hou ve um tem po – la -
men to di zer que em mu i tos lu ga res ele ain da não pas sou –
no qual a ma i or par te da nos sa es pé cie, sob a de no mi na -
ção de es cra vos, fo ram tra ta dos pela lei exa ta men te no
mes mo pé que, por exem plo na Ingla ter ra, as ra ças ani ma is
in fe ri o res ain da são tra ta das hoje. Pode vir o dia em que o
res tan te da cri a ção ani mal ad qui ra aque les di re i tos que
nun ca lhes de ve ri am ter sido ti ra dos, se não fos se por ti ra -
nia. Os fran ce ses já des co bri ram que a cor pre ta da pele
não cons ti tui mo ti vo al gum pelo qual um ser hu ma no pode
ser en tre gue, sem re cu pe ra ção, ao ca pri cho do ver du go.
Pode che gar o dia em que se re co nhe ce rá que o nú me ro
de per nas, a pele pe lu da, ou a ex tre mi da de do os sa crum
cons ti tu em ra zões igual men te in su fi ci en tes para aban do nar 
um ser sen sí vel à mes ma sor te. Que ou tro fa tor po de ria de -
mar car a li nha di vi só ria que dis tin gue os ho mens dos ou tros 
ani ma is? Se ria a fa cul da de de ra ci o ci nar, ou tal vez a de fa -
lar? To da via, um ca va lo ou um cão adul to é in com pa ra vel -
men te mais ra ci o nal e mais so ci al e edu ca do que um bebê
de um dia, ou de uma se ma na, ou de um mês. Entre tan to,
su po nha mos que o caso fos se ou tro: mes mo nes ta hi pó te -
se, que se de mons tra ria com isso? O pro ble ma não con sis -
te em sa ber se os ani ma is po dem ra ci o ci nar; tam pou co in -
te res sa se fa lam ou não; o ver da de i ro pro ble ma é este: po -
dem eles so frer? (BENTHAM, 1989, p. 63).

Bent ham, en tão, nega a te o ria pla tô ni ca de ra zão e mo ral.
Para ele, é a ca pa ci da de de so frer e de des fru tar as co i sas a con -
di ção es sen ci al para se fa lar de in te res ses de um modo sig ni fi ca -
ti vo. Se um ser não tem ca pa ci da de de so frer, en tão ele não pos -
sui in te res ses, pois nada que o faça po de rá mo di fi car o seu
bem-es tar. Assim, lem bra Sin ger (1998, p. 71-72), “Se um ser so -
fre, não pode ha ver ne nhu ma jus ti fi ca ti va de or dem mo ral para
nos re cu sar mos a le var esse so fri men to em con si de ra ção”. É
essa uma das ba ses que in clui os ani ma is na dis cus são mo ral
atu al.
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Enquan to Bent ham, ba se a do em ide i as fi lo só fi cas mais
con tem po râ ne as, fa zia a fi lo so fia da mo ral pro gre dir, fun da men -
tan do-a para que ou tros se res cons ci en tes de suas vi das e de
suas ne ces si da des tam bém fos sem res pe i ta do, Imma nu el Kant
(1724-1804) se guia com as ideias de To más de Aqui no. Afir ma va 
que ani ma is não eram se res au to cons ci en tes e que, as sim, eram 
ape nas me i os para um fim. “Este fim é o ho mem” (KANT, 1994, p. 
28). Kant se guia o mes mo dis cur so to mis ta. Mal tra tar ani ma is
po de ria ser er ra do não pe los ani ma is, mas por que po de ria ser
exem plo para mal tra tar se res hu ma nos (PAIXÃO, 2001, p. 52). O
erro de Kant foi não ad mi tir que os ani ma is eram se res ra ci o na is,
como já ad mi ti ram ou tros pen sa do res. Em ou tra obra, Kant não
fala so bre os ani ma is, mas afir ma que “o ho mem, e em ge ral
todo ser ra ci o nal, exis te como fim em si mes mo, não só como
meio para qual quer uso des ta ou da que la von ta de” (Kant, s/d. p.
78, ne gri to meu). Fica a dú vi da: se Kant ti ves se a cer te za que nós 
te mos hoje so bre a ra ci o na li da de nos ani ma is, ele os con si de ra -
ria ape nas como me i os aos fins hu ma nos?

De qual quer modo, Scho pe nha u er (1788-1860), iden ti fi can -
do o fun do re li gi o so nos tex tos de Kant em re la ção aos ani ma is
se rem me i os para os fins hu ma nos, cri ti ca-o de uma maneira
muito clara:

Acho, jun to com toda a Ásia não is la mi za da (ou seja, não ju -
da i ci za da), tais fra ses re vol tan tes e ab je tas. Mos tra-se, ao
mes mo tem po, como esta mo ral fi lo só fi ca que é, como foi
aci ma ex pos to, uma te o lo gia tra ves ti da de pen de to tal men te 
da mo ral bí bli ca. A sa ber, por que a mo ral cris tã não leva em
con si de ra ção os ani ma is. Estes es tão de ime di a to tam bém
fora da lei na mo ral fi lo só fi ca, são me ras co i sas, me ros me i os
para fins ar bi trá ri os, por exem plo, para vi vis sec ção, ca ça da
com cães e ca va los, tou ra das, cor ri da de ca va los, chi co te a -
mento até a mor te di an te de car ro ças de pe dra ina mo ví ve is
etc. Que ver go nha des ta mo ral de pári as, “schan da las” e
“mlets chas”, que des co nhe ce a es sên cia eter na que exis te
em tudo o que tem vida e re luz com ines go tá vel sig ni fi ca -
ção em to dos os olhos que vêem à luz do dia. Po rém aque la 
mo ral só re co nhe ce e con si de ra a úni ca es pé cie que tem
va lor a que tem como ca rac te rís ti ca a ra zão, sen do esta a
con di ção pela qual um ser pode ser ob je to de con si de ra -
ção mo ral (2001, p. 77).

Mes mo com to das as po si ções con trá ri as à te o ria da in -
cons ciên cia ani mal, esta “fa vo re ceu a ciên cia ex pe ri men tal ani -
mal e es ti mu lou o de sen vol vi men to de ex pe ri men tos ci en tí fi cos
com mé to dos que re sul tam em des tru i ção de ani ma is vi vos, sem 
im por ao ci en tis ta qua is quer li mi tes éti cos” (FELIPE, 2008a, p.
74). Atra vés da di vi são mí ti ca do mun do en tre aben ço a dos com
alma e ra zão e se res que exis tem para se rem usa dos, re ne ga dos 
para sem pre da mo ral, es ta be le ceu-se o pa ra dig ma da ex pe ri -
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men ta ção ani mal. Essa mo ral es pe cis ta não ape nas é inú til para
pro te ger os ani ma is, cons ci en tes de seus in te res ses, dos atos
bár ba ros hu ma nos, como tam bém é usa da como um me ca nis -
mo de ab sol vi ção mo ral pe ran te uma so ci e da de es pe cis ta. So ci e -
dade esta que tem suas ori gens no in te res se ego ís ta de do mi nar
os ou tros se res e man ter os hu ma nos (e mu i tas ve zes não tão
ge ne ri ca men te hu ma nos, mas gre gos, bran cos, ho mens e tan -
tos ou tros de ten to res de po der em di ver sas épo cas) em um pe -
des tal de po der. So bre essa mo ral, Fe li pe (2007b, p. 180), es cla -
re ce que nela

um mes mo su je i to, o hu ma no, tem não ape nas um, mas
dois cri té ri os mo ra is dis tin tos: um de les para jus ti fi car o
aten di men to de seus in te res ses es pe cis tas; ou tro para jus -
ti fi car a des tru i ção de in te res ses e pre fe rên ci as de ou tros
pelo sim ples fato de não per ten ce rem à “es pé cie mo ral -
men te cer ta”. O su je i to mo ral é um mes mo, mas tem duas
ca ras, pois não ad mi te que seus in te res ses se jam sa cri fi ca -
dos para be ne fi ci ar in te res ses alhe i os, mas de fen de que in -
te res ses alhe i os se jam vi o len ta dos para be ne fi ciá-lo. A éti -
ca es pe cis ta vi o la a um só tem po as três exi gên ci as es ta be -
le ci das pela ra zão para va li dar um prin cí pio mo ral: im par -
ci a li da de, ge ne ra li da de e uni ver sa li da de.

Os ci en tis tas pas sa ram a ser vir ape nas à éti ca do co nhe ci -
men to e es que ce ram da éti ca cí vi ca e hu ma na. O li mi te da ciên -
cia pa re cia in vi sí vel, as sim “nós trans pu se mo-lo sem sa ber; é a
fron te i ra para lá da qual o co nhe ci men to traz com ele a mor te ge -
ne ra li za da: hoje, a ár vo re do co nhe ci men to ci en tí fi co cor re o ris -
co de cair sob o peso dos seus fru tos, es ma gan do Adão, Eva e a
in fe liz ser pen te” (MORIN, 1994, p. 30).

4 A edu ca ção como uma fer ra men ta para ma nu ten ção de
pa ra dig mas

Um as sun to tão po lê mi co na his tó ria da fi lo so fia mo ral, como 
o da vi vis sec ção, não po de ria ser tra ta do com ta ma nho des dém
nas fa cul da des. Pou co ou nada se hou ve con tra a vi vis sec ção,
tan to em au las quan to em la bo ra tó rio, du ran te os cur sos das ciên -
ci as da vida. Os cur sos de Ciên ci as Bi o ló gi cas, Me di ci na Ve te ri ná -
ria, Me di ci na e ou tros que, pos si vel men te, os pro fis si o na is tra ba -
lha rão com ani ma is de ve ri am ofe re cer al gu ma dis ci pli na aos alu -
nos so bre es sas ques tões. Incen ti var o pen sa men to crí ti co nos
alu nos e não ape nas de i xar que os pro fes so res re pro du zam os
en si na men tos de ge ra ção em ge ra ção, des de Cla u de Ber nard,
pai da fi si o lo gia mo der na, que con se guiu trans for mar a sua dis ci -
pli na em um dos in to cá ve is mi tos da ciên cia mé di ca, atra vés da
ex pe ri men ta ção ani mal (LEVAI & DARÓ, 2008, p. 46).

Va mos ana li sar al guns me ca nis mos que são usa dos na
ciên cia, na edu ca ção de jo vens pes qui sa do res, para man ter a
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experi men ta ção ani mal com ba ses tão só li das e in ques ti o ná -
ve is. Man ter a ex pe ri men ta ção ani mal ver da de i ra men te como
um deus, em uma era de uma ciên cia mí ti ca.

4.1 Pro fes so res vi vis sec to res: uma edu ca ção ca ren te de
plu ra li da de

Os pro fes so res que hoje en si nam nas fa cul da des, em es -
pe ci al nas pú bli cas, ge ral men te tra ba lham em la bo ra tó ri os, com
aqui lo que eles en si nam. Isso é mo ti vo de or gu lho para es sas fa -
cul da des, pois o pro fes sor não é ape nas um ex po si tor de co nhe -
ci men to de li vros, ge ra do por ou tras pes so as, mas tam bém faz
par te da má qui na de pro du ção ci en tí fi ca. Po rém, esse mes mo
pro fes sor pas sou sua vida apren den do e tra ba lhan do com me -
to do lo gi as ba se a das no pa ra dig ma es pe cis ta do uso de ani -
ma is. Sua vida, todo o seu tra ba lho, co nhe ci men to e, prin ci pal -
men te, cur rí cu lo foi cons tru í do so bre o as sas si na to16 de mi lhões
de ani ma is. Assas si na to do qual o pes qui sa dor foi ab sol vi do no
dia-a-dia, por vi ver numa so ci e da de tão es pe cis ta quan to essa
ciên cia. Mu i tas ve zes, es ses as sas si na tos nem se tor nam “pú bli -
cos”, ou seja, vi sí ve is em re la tó ri os, tra ba lhos, ex po si ções ou ar -
ti gos. Foi o que tes te mu nhou Su sin (2002), ao acom pa nhar os
tra ba lhos em um la bo ra tó rio de bi o quí mi ca de uma uni ver si da de 
do Rio Gran de do Sul (p. 16). Nes te la bo ra tó rio, de três tes tes-pi -
lo tos para uma pes qui sa de mes tra do, ape nas um foi apro va do.
Mais de ses sen ta ra tos fo ram mor tos e nun ca men ci o na dos,
nem na es cri ta da dis ser ta ção, nem na sua apre sen ta ção em um
Se mi ná rio do De par ta men to (p. 34). A mor te, ou o ato de ma tar,
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um ter mo me lhor e que cor res pon da à re a li da de. Ge ral men te, para ani ma is,

usa-se ou tras pa la vras para se re ti rar a ima gem do ato. Qu an tas ve zes ou vi mos 

que o ani mal foi “eu ta na si a do” na pes qui sa. Eu ta ná sia, como sa be mos, eti mo -

lo gi ca men te sig ni fi ca “boa mor te” (eu – bom, tha na tos – mor te). Será que se al -

guém as sis tis se um as sas si no aca bar com um hu ma no ace i ta ria isso como

uma eu ta ná sia? E se esse as sas si no uti li zas se um ja le co bran co? Mes mo as -

sim, não se ria uma eu ta ná sia. A eu ta ná sia só pode ocor rer se for a von ta de do

pa ci en te, e não como uma des cul pa para se usar o cor po, ou para se eli mi nar

al guém. Ou tro ter mo mu i to uti li za do é “Sa cri fí cio”, lem bran do algo sa gra do. Os 

ani ma is são sa cri fi ca dos em nome da ciên cia, no va men te re la ci o nan do a ciên -

cia a um deus, a uma prá ti ca sa gra da, mas a úni ca re la ção que exis te é o ato

bár ba ro de ex ter mi nar se res que não po dem se de fen der: pas sar uma lâ mi na

em seus pes co ços, co le tar seus san gues e se pa rar seus ór gãos, seja para um

deus mí ti co, seja para um deus ci en tí fi co, e as sim aca bar com os in te res ses bá -

si cos de con vi ver com ou tros se res, de se mo vi men tar li vre men te, de su prir

suas ne ces si da des. Mas, di fe ren te dos len dá ri os sa cri fí ci os hu ma nos para

de u ses, os mé to dos fo ram re fi na dos. Hoje o as sas si na to não bas ta; além dis -

so, é en vol vi do no sa cri fí cio, dro gas que cir cu lam nos san gues dos ani ma is, je -

juns, exer cí ci os pro lon ga dos, ou tros quí mi cos que são pin ga dos di re ta men te

so bre o cé re bro dos ani ma is que ti ve ram seu crâ nio cor ta do, ou tros tan tos so -

bre olhos, so bre a pele es ca ri fi ca da e tan tos ou tros ex pe ri men tos que pos si vel -

men te nem Jo sef Men ge le, mé di co na zis ta fa mo so por co or de nar es tu dos

cru éis, e hoje con si de ra dos pou co úte is, com hu ma nos, po dia pre ver.



se tor na tão na tu ra li za do para os pes qui sa do res, que o nú me ro
exa to de ani ma is uti li za dos não é pro nun ci a do. Essa mes ma na -
tu ra li da de é trans fe ri da aos alu nos du ran te o en si no. Ensi nar os
fa tos como se fos sem ba na is e in ques ti o ná ve is.

Sem en si nar con tra pon tos ao pa ra dig ma ci en tí fi co atu al,
trans for mam a edu ca ção su pe ri or em uma má qui na de re pro du zir 
pen sa men tos. A edu ca ção pas sa a ser aná lo ga a brin ca de i ra de
in fân cia cha ma da siga o mes tre. Como diz Mo rin (1994, p. 41).

Encon tra mos aqui, no pla no da Uni ver si da de, um fe nô me -
no que a eto lo gia (isto é, o es tu do do com por ta men to ani -
mal) re ve lou cla ra men te, que é o im prin ting. É a fa mo sa his -
tó ria dos pas sa ri nhos de Kon rad Lo renz: a ave zi nha sai do
ovo e, em se gui da, ao lado do ovo pas sa, evi den te men te, a
mãe e ele se gue-a. Para a ave zi nha, o pri me i ro ser que pas -
sa nas pro xi mi da des do ovo de onde ele sai é a mãe. Como
era o gor do Kon rad Lo renz quem pas sa va ao lado do ovo, a
ave zi nha to mou-o pela mãe e eis uma ni nha da com ple ta de
ave zi nhas a cor rer atrás de Kon rad Lo renz, con ven ci das de
que se tra ta da mãe. É o im prin ting, mar ca ori gi nal ir re ver sí -
vel que está im pres sa no cé re bro. E nós so fre mos, na es co la
e na Uni ver si da de, im prin tings ter rí ve is, o que faz que, daí
em di an te, já não pos sa mos li ber tar-nos de les. A par tir daí, a
in ven ção far-se-á na que les que so fre ram me nos im prin ting e 
que se rão con si de ra dos como dis si den tes ou des vi a dos.
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Infe liz men te, os pro fes so res e co le gas não ace i tam os alu -
nos que so fre ram me nos im prin ting. Estes são obri ga dos a re a li -
zar au las prá ti cas ba se a das no as sas si na to de ani ma is, ge ral -
men te opri mi dos pe los pro fes so res e co le gas que, aco mo da dos 
com o sis te ma atu al, não que rem ver mu dan ças em seus cur rí -
cu los. De vi do a essa im po si ção e à obri ga ção de re a li zar au las
com ani ma is, mu i tos alu nos aca bam por so frer des sen si bi li za -
ção (GREIF & TRÉZ, 2000, p. 38), ou seja, se acos tu mam com o
fato de uti li zar ani ma is. Fer re i ra (2003, p. 19-20), acom pa nhan do 
ati vi da des de um la bo ra tó rio de bi o quí mi ca, no tou que mu i tos
pes qui sa do res na tu ra li za ram prá ti cas de sa cri fí cio de ra tos. Ou -
tros fi ca vam apre en si vos em re la ção aos so fri men to do ani mal,
no en tan to, em ne nhum mo men to es ses te mas eram dis cu ti dos
no es pa ço do la bo ra tó rio. Como co lo quei an te ri or men te, eu
mes mo so fri uma gran de des sen si bi li za ção em um cur so téc ni -
co. Na aula de su i no cul tu ra (apren der ma ne jos nada éti cos para
trans for mar por cos em ali men tos), quan do che gou o mo men to
de apren der a dar in je ção em le i tões com qua tro dias de ida de,
eu tive medo. Não que ria con ti nu ar. Meus co le gas fa zi am cha co -
tas e o pro fes sor, en tão, per mi tiu que eu tre i nas se em uma la ran -
ja an tes de dar a in je ção de fer ro no fi lho te. De po is de mu i tas in -
je ções na la ran ja, ex pe ri men tei a pri me i ra vez em um fi lho te.
Enquan to eu in je ta va aque la so lu ção de fer ro no le i tão, eje ta va
de mim qual quer sen ti men to de com pa i xão por aque le le i tão.
Essa in je ção faz par te dos cha ma dos “pro ces sos tra u má ti cos”
na su i no cul tu ra. Tra u má ti cos não para o téc ni co, mas para o le i -
tão re cém-nas ci do. Jun to da in je ção, apren di, e me des sen si bi li -
zei, a cor tar as ore lhas dos le i tões para mar ca ção, as sim como
cor tar os den tes e o rabo. De po is a cas trá-los a san gue frio, no
dé ci mo ter ce i ro dia de vida. É vi sí vel esse pro ces so de des sen si -
bi li za ção, e os pro fes so res sa bem fa zer mu i to bem uso dele.
Trans for man do um ato que de ve ria ge rar pi e da de no alu no (ou
no téc ni co) em um ato nor mal, como se es ti ves se ma ne jan do
uma la ran ja. Hoje, me dou con ta des se pro ces so, po rém, en -
quan to ele acon te cia, foi tudo na tu ral. E me dou con ta tam bém
em mu i tos dos meus co le gas que, na pri me i ra aula prá ti ca, fi ca -
ram cho ca dos ao ter que mer gu lhar uma mi nho ca em éter, hoje,
po rém, tra ba lham em la bo ra tó ri os de bi o quí mi ca de ca pi tan do
ra tos, ou em zo o lo gia co lo can do for mol em re ci pi en tes com pe i -
xes vi vos, ou em bi o fí si ca, pin gan do subs tân ci as no cé re bros de
rato, ou nos inú me ros ou tros la bo ra tó ri os que se for ta le cem no
uso de ani ma is.

Atra vés des sa téc ni ca de des sen si bi li za ção, tão vi sí vel nas
ciên ci as hu ma nas e, prin ci pal men te, no cur so de Me di ci na Ve te -
ri ná ria, os pro fes so res ten tam man ter sem pre os mes mos mé to -
dos de en si no. Assim, cri am pro fis si o na is com a mes ma vi são
so bre o mun do, trans for man do a edu ca ção em ape nas tre i na -
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men to, qua se ades tra men to, no uso de téc ni cas. Com o tre i na -
men to do alu no e re ti ran do a par ti ci pa ção do mes mo na re so lu -
ção dos pro ble mas, aca ba por ge rar se res des lo ca dos das mu -
dan ças, se res que ape nas se adap tam a es tas (FREIRE, 1992, p.
50; FREIRE, 2000, p. 117-122). Os alu nos per dem a voz ati va na
sala de aula e não pos su em li ber da de para ques ti o nar os pro fes -
so res. A uni ver si da de con ti nua sen do o “tem plo do sa ber”, res -
tri to ape nas para “ini ci a dos”, re mon tan do à sua ori gem re li gi o sa
(PRADA, 2008, p. 23-25). Se guin do a mes ma crí ti ca, Mo rin (2000)
ob ser va que o pri me i ro bu ra co ne gro na nos sa edu ca ção diz
res pe i to ao co nhe ci men to. Ele nos traz que “ou tras ca u sas de
erro são as di fe ren ças cul tu ra is, so ci a is e de ori gem. Cada um
pen sa que suas ide i as são as mais evi den tes e esse pen sa men to 
leva a idéi as nor ma ti vas. Aque las que não es tão den tro des ta
nor ma, que não são con si de ra das nor ma is, são jul ga das como
um des vio pa to ló gi co e são ta xa das como ri dí cu las. Isso não
ocor re so men te no do mí nio das gran des re li giões ou das ide o lo -
gi as po lí ti cas, mas tam bém das ciên ci as” (p. 2).

4.2 Pro te gen do a vi vis sec ção: o medo de uma edu ca ção com
plu ra li da de de idei as

Os pes qui sa do res se in te res sam em fa zer da ciên cia uma
prá ti ca com ba ses in ques ti o ná ve is, sob pena de serem ex co -
mun ga dos. É uma ma ne i ra de for ma tar os alu nos e fa zer com
que os anos de tra ba lho dos pes qui sa do res não se jam des tru í -
dos por no vas ideias. Os pro fes so res, no ge ral, iden ti fi cam uma
es tru tu ra hi e rár qui ca que pos si bi li ta pas sar aos alu nos o cha ma -
do “cur rí cu lo ocul to”, ide o lo gi as pró pri as dos pro fes so res são
trans mi ti das aos alu nos, seja pela afi ni da de, seja, mais se gui da -
men te, pela im po si ção de ideias.

Mu i tos pro fes so res se man têm em uma po si ção sa gra da e
in to cá vel e se apro ve i tam des sa es tru tu ra hi e rár qui ca para o
exer cí cio de po der so bre os alu nos, po dan do as suas ca pa ci da -
des crí ti cas e as sim for ta le cen do mais o pa ra dig ma do mi nan te.
Os pro fes so res es que cem a má xi ma de Pop per que a ciên cia
evo lui pela re fu ta ção dos er ros. Erros que são ge ra dos pe los
ci en tis tas e subs ti tu í dos por no vos erros, po rém er ros me no res
(MORIN, 1994, p. 45). Mas quem gos ta de ad mi tir que er rou? Que 
acre di tou num pa ra dig ma que hoje não pode ser con si de ra do
cor re to ou eti ca men te ace i tá vel? Mas, se não ace i tar mos isso,
lu ta re mos con tra a prin ci pal re gra do jogo da ciên cia, a re fu ta bi li -
da de. Sem ad mi tir essa re gra, a ciên cia de i xa de ser ciên cia, para
ser outra co i sa, se guin do os mes mos prin cí pi os das re li giões.

Vi ven do re li gi o sa men te um pa ra dig ma ci en tí fi co, mu i tos
ci en tis tas “sa gra dos” con ser vam suas ba ses des car tan do tudo
o que não se en ca i xa em suas te o ri as. Essa ciên cia é cha ma da,
por Kuhn, de ciên cia nor mal e as te o ri as não ex pli ca das por ela,
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de ano ma li as. A te o ria kuh ni a na tam bém ser ve para ex pli car a
evo lu ção da edu ca ção ci en tí fi ca. Mu i tos pro fes so res re je i tam os
alu nos que pen sam di fe ren te, com medo que suas ba ses ide o ló -
gi cas se jam afe ta das. Po rém, são es ses alu nos, que so fre ram
me nos im prin ting, os úni cos ca pa zes de ex te ri o ri zar as ano ma -
li as ci en tí fi cas. São alu nos que não es tão imer sos to tal men te no
pa ra dig ma do mi nan te, nes te caso, o da vi vis sec ção, e con se -
guem iden ti fi car seus er ros e pro por ou tros mé to dos de fa zer
ciên cia. Para Has sen (2007), ba se an do-se em Kuhn,

A mu dan ça de um pa ra dig ma é uma re vo lu ção, e a ciên cia
só pro gri de por re vo lu ções pa ra dig má ti cas, isto é, sin te ti -
ca men te: a ciên cia só pro gri de quan do as ano ma li as se fa -
zem no tar, quan do elas sa co dem o ci en tis ta nor mal da sua
ta re fa mo nó to na e fe cha da den tro dos pro ce di men tos do
pa ra dig ma. Assim, da cri se, sur gi rá uma ideia, uma te o ria
que re vo lu ci o na rá a ciên cia, que ins ta u ra rá por fim, um
novo.

A plu ra li da de de ide i as, de opi niões, deve ser o ob je ti vo da
edu ca ção, não o seu te mor. Ape nas em um cam po in te lec tu al
aber to, onde no vas te o ri as pos sam sur gir, in te ra gir e con cor rer,
sur gi rá pes qui sa do res ca pa zes de ana li sar o mun do com uma
vi são mais ge né ri ca, sem um pen sa men to pre so em uma ide o lo -
gia ou um pa ra dig ma do mi nan te. Um am bi en te rico em de ba tes
e em pen sa men tos não deve ser te mi do, mas apo i a do. Mo rin
(1994, p. 28-29), co lo ca como con di ção do de sen vol vi men to
ci en tí fi co a “ma nu ten ção e de sen vol vi men to do plu ra lis mo teó -
ri co (ide o ló gi co, fi lo só fi co) em to das as ins ti tu i ções e co mis -
sões ci en tí fi cas”. Os pro fes so res, se re al men te es tão in te res sa -
dos no de sen vol vi men to ci en tí fi co, de vem en ca rar no vas ide i as 
como de sa fi os, apo iá-las e ori en tar tra ba lhos mes mo que não
si gam as suas li nhas de pen sa men tos. De ve mos fa zer da edu -
ca ção um cam po onde no vas ide i as pos sam nas cer, sem so frer 
as ame ças de se rem con si de ra das ri dí cu las, in sa nas ou an ti -
ci en ti fi cis tas, ape nas por que não com pac tu am com um pa ra -
dig ma do mi nan te e, mu i tas ve zes ul tra pas sa do, mes mo que
isso seja a cus ta da sal va ção dos ci en tis tas que se apo i a ram
em pa ra dig mas ul tra pas sa dos.
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4.3 Um novo deus: a ciên cia como pro mes sa de sal va ção

O ho mem sem pre ne ces si tou de um ob je ti vo para jus ti fi car
a sua vida, para tor nar-se trans cen den te, e as sim ob ter uma vida
eter na, não ce den do ao po der do tem po: o es que ci men to. Não é 
meu ob je ti vo nes se tex to fa lar so bre a com pe ti ção que o ho mem
tem com sua pró pria his tó ria, de sem pre que rer ser eter no e não
ser es que ci do, mas é im por tan te ana li sar mos al guns as pec tos
para que pos sa mos sa ber o por quê da ciên cia ter se tor na do um
deus na mo der ni da de, no qual to dos acre di tam e de po si tam fé e
es pe ran ça em seu fu tu ro. O pen sa men to dos fi ló so fos gre gos,
da Anti gui da de, ex ce to dos epi cu ris tas, era ba se a do em um deus
Cos mos, trans cen den tes aos ho mens. Os ho mens mor rem, mas 
o Cos mos con ti nua, e para o Cos mos os ho mens vol ta rão. Essa
era a ide ia da sal va ção na Anti gui da de, o mo ti vo da exis tên cia
hu ma na. Assim o deus, a sal va ção, é imi nen te ao mun do, po rém
trans cen de aos ho mens. Esse deus Cos mos, di vi no dos gre gos,
no pen sa men to cris tão, foi en car na do. João, no quar to evan ge -
lho, es cre ve “No prin cí pio era o Ver bo, e o Ver bo es ta va com
Deus, e o Ver bo era Deus. Tudo foi fe i to por meio dele e sem ele
nada foi fe i to”. Esse pen sa men to está de acor do com o pen sa -
men to gre go da Anti gui da de. O lo gos, tra du zi do como Ver bo, o
Di vi no é imi nen te ao Cos mos. Mas a gran de di fe ren ça se dá
quan do esse Ver bo de i xa de ser imi nen te ao Cos mos, para ser
trans cen den te a ele, e pior, quan do en car nou em um hu ma no:
“E o Ver bo fez-se car ne e ha bi tou en tre nós”. Po de mos no tar
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uma mudan ça de sen ti do. O di vi no não é mais um ser im pes -
so al, mas um ser pes so al, com nome, so bre no me e uma his tó -
ria. Essa foi a pri me i ra mu dan ça de sen ti do da sal va ção hu ma na. 
Ago ra, as pes so as não acre di tam mais em um deus Cos mos,
mas na en car na ção de Deus. E nele es ta rá a sal va ção e a vida
após a mor te. Uma vida in di vi du a li za da. Di fe ren te no va men te do
deus Cos mos, quem mor rer po de rá se en con trar com os ami gos 
com as mes mas fe i ções de quan do vi vos. É uma pro mes sa mu i -
to mais ten ta do ra, diga-se de pas sa gem. Mas eu fiz esse bre ve
re su mo, ba se a do em FERRY (2007), para che gar em ou tra mu -
dan ça de sen ti do: o Ilu mi nis mo, a Ida de da Luz.

A par tir da se gun da me ta de do sé cu lo XVI até o fi nal do sé -
cu lo XVII, a Eu ro pa so fre gran des que bras de pa ra dig mas. Para
ci tar al guns no mes res pon sá ve is por es sas que bras, en con -
tram-se Co pér ni co (1473-1543), New ton (1643-1727) e Ga li leu
(1564-1642). A ideia de um mun do per fe i to, cen tral e re gi do por
for ças har mô ni cas, de sa bou. Aí sur ge a va lo ri za ção da ra zão, da
dú vi da, do mé to do, como já vi mos em Des car tes, an te ri or men te. 
Du vi dar de tudo e es ta be le cer mé to dos de co nhe ci men tos.
Ferry (2007, p. 116-117) co lo ca que

ao mes mo tem po em que ani qui la va os prin cí pi os das cos -
mo lo gi as an ti gas – afir man do, por exem plo, que o mun do
não é aca ba do, fe cha do, hi e rar qui za do e or de na do, mas
um caos in fi ni to e des pro vi do de sen ti do, um cam po de for -
ças e de ob je tos que se en tre cho cam sem qual quer har mo -
nia –, a fí si ca mo der na tam bém fra gi li zou con si de ra vel men -
te os prin cí pi os da re li gião cris tã.

Os ho mens fi ca ram de so ri en ta dos, sem pon tos de re fe rên -
ci as, e ti ve ram que bus car em si a sal va ção, que an tes era dada
pe las re li giões.

Uma das es pe ran ças em en con trar a sal va ção era na ciên -
cia, que pro me tia dar o co nhe ci men to do mun do e no va men te
es ta be le cer pon tos de re fe rên ci as. A vi vis sec ção, como tam bém 
já vi mos, foi uma prá ti ca que pro me tia fa zer o ho mem co nhe cer
a má qui na do cor po, atra vés de Cla u de Ber nard, essa prá ti ca foi
in cor po ra da no pa ra dig ma ci en tí fi co, na fi si o lo gia, para os sé cu -
los se guin tes. A ciên cia se tor nou uma base só li da, na qual po -
de ria dar res pos tas com ló gi cas ex tra í das do ma te ri al, di fe ren te
dos co nhe ci men tos re li gi o sos. Ela se trans for mou em um Deus,
para a cren ça da que les que não mais eram cren tes. Alguns se
fir ma vam nela por que po de ri am en con trar a sal va ção no co nhe -
ci men to e, como mu i tos ain da bus cam, tal vez uma vida eter na
pe los pro gres sos. Pelo medo do fim, de tudo aca bar, que re mos
mais me di ca men tos, mais téc ni cas que pos sam pro lon gar ao
má xi mo a nos sa vida, in de pen den te da qua li da de e in de pen den -
te de quan tos ani ma is se jam mor tos para isso. Para ou tros, a
ciên cia se tor na va uma sal va ção, pois eles eram eter ni za dos a
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par tir de suas obras, como o pró prio Cla u de Ber nard, que até
hoje é ci ta do como Pai da Fi si o lo gia, ou Des car tes, que ten tou
es cla re cer os fe nô me nos fi si o ló gi cos, mas ape nas fi cou no cam -
po da fi lo so fia, por ter suas con cep ções fi si o ló gi cas bas tan te du -
vi do sas. A ciên cia al can ça seu auge e se trans for ma na es pe ran -
ça da sal va ção para mu i tas men tes. Essa ide ia hoje ain da per sis -
te. Ve mos hoje que, no meio aca dê mi co, os pes qui sa do res que -
rem ser eter ni za dos a par tir de suas obras. Na so ci e da de, reina a 
esperança de uma vida longa, mesmo que artificializada através
de máquinas e medicamentos. Estes, muitas vezes, apenas
tentam corrigir o que uma vida de maus hábitos proporcionou. A
ciência, então, se torna uma nova salvação.

A sal va ção no meio aca dê mi co, aque le onde os pes qui sa -
do res que rem ser eter ni za dos, é co lo ca da em ris co pela pró pria
base de uma boa edu ca ção, como foi dis cu ti do an te ri or men te, a
plu ra li da de de ide i as. Pro fes so res não que rem que seus mé to -
dos se jam dis cu ti dos, ques ti o na dos. Se um pa ra dig ma é der ru -
ba do, são der ru badas to das as pu bli ca ções ba se a das nes se pa -
ra dig ma. E as sim, a ideia da eter ni za ção dos pes qui sa do res
tam bém des mo ro na. Tal vez es te ja aí um dos mo ti vos da aca de -
mia ser tão reacionária com novas ideias, novas propostas,
muitas vezes as ridicularizando.

Assim, en quan to uma par te de alu nos e ci en tis tas tra ba -
lham para eli mi nar um pa ra dig ma ci en tí fi co car te si a no-new to ni a -
no que não abran ge to dos os se rem me re ce do res de tra ta men to 
éti co, ou tra “par te dos ci en tis tas de hoje é, tal como diz a me tá fo -
ra de Des car tes, um exér ci to de ar te sãos tra ba lhan do lou ca men -
te para man ter um edi fí cio ve lho, es mi ga lhan do-se, com al gu ma
apa rên cia de es tar sen do re pa ra do” (GRÜN, 1994, p. 174).

4.4 A cons tru ção de alu nos po si ci o na dos: por uma ciên cia li vre
de pre con ce i tos

Os alu nos que pos su em um fir me po si ci o na men to so bre o
uso de ani ma is, mu i tas ve zes em ba sa dos na his tó ria da fi lo so fia
da mo ral, são ta xa dos como ra di ca is, ali e na dos ou an ti ci en ti fi cis -
tas e acon se lha dos a de sis tir dos cur sos. Esse po si ci o na men to
vai de en con tro aos es for ços atu a is de se man ter o pa ra dig ma
da vi vis sec ção, e não são pou cos os pes qui sa do res que se be -
ne fi ci am des se pa ra dig ma e que não que rem que seus mé to dos
de tra ba lhos se jam con si de ra dos ul tra pas sa dos. Os alu nos que
com par ti lham um pen sa men to an ti vi vis sec ci o nis mo ge ral men te
não aguen tam as pres sões so fri das du ran te os cur sos e as obri -
ga to ri e da de de au las com ani ma is. Esses alu nos aca bam por
de sis tir das suas car re i ras nos cur sos que se uti li zam ani ma is e
par tem para ou tras que nada pos su em em co mum. Já re ce bi tal -
vez cen te nas de men sa gens de pes so as que co me ça ram a cur -
sar Enfer ma gem, Bio lo gia, Vete ri ná ria, en tre ou tros cur sos, e de -
sis ti ram, por não su por tar as au las. Esses alu nos não po dem de -
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sis tir de seus cur sos, pois aca ba rão por en tre gá-los ape nas para
pro fis si o na is des sen si bi li za dos. Fre i re (2005, p. 28) diz que “o ra -
di cal, com pro me ti do com a li ber ta ção dos ho mens, não se de i xa
pren der em ‘cír cu los de se gu ran ça’, nos qua is apri si o ne tam bém
a re a li da de. Tão mais ra di cal, quan to mais se ins cre ve nes ta re a li -
da de para, co nhe cen do-a me lhor, me lhor po der trans for má-la”.

Os pro fes so res, como já vi mos, de ve ri am in cen ti var os alu -
nos que não com pac tu am com es sas prá ti cas, pro por ou tros tra -
ba lhos e de sen vol ver ou tras li nhas de pes qui sa para subs ti tu ir o
pa ra dig ma do mi nan te. Mas não é isso que en con tra mos, com
ra ras ex ce ções. A ma i o ria dos pro fes so res se es for ça para man -
ter o pa ra dig ma atu al, mes mo ele, como já vi mos, sen do es pe -
cis ta, des con si de ran do os in te res ses cons ci en tes de se res que
não po dem fa lar e se fa zer com pre en der por al gu ma ma ne i ra
ob je tiva. Além dis so, al guns li vros de bi oé ti ca, que de ve ri am ex -
plo rar e mos trar as dis cus sões mo ra is de uma ma ne i ra mais con -
tex tu a li za da e se guin do uma ló gi ca fi lo só fi ca, são es cri tos por ci -
en tis tas que man ti ve ram toda a sua vida e cur rí cu lo so bre o uso de
ani ma is nos la bo ra tó ri os. Num Di ci o ná rio de Bi oé ti ca, ve mos que a 
par te de di ca da à ex pe ri men ta ção ani mal é ex tre ma men te ten den -
ci o sa. O ar ti go “Expe ri men ta ção ani mal”, es crito por Sil vio Ga rat ti -
ni, re no ma do far ma có lo go Ita li a no, fun da dor do Insti tu to de Pes -
qui sa Far ma co ló gi ca Ma rio Ne gri, de fen sor da ex pe ri men ta ção ani -
mal (GARATTINI, 2003), pos sui vários jar gões es pe cis tas, como
“os ar gu men tos éti cos con trá ri os à ex pe ri men ta ção ani mal são
des ti tu í dos de fun da men to, por que o pri me i ro de ver do ho mem é
o de pro te ger a sua es pé cie” (GARATTINI, 2001, p. 467). Assim
tam bém de ve ría mos, atra vés da ló gi ca, es ten der esse ar gu men -
to para o ra cis mo ou o se xis mo. Po de ría mos di zer que o pri me i ro 
de ver dos bran cos é o de pro te ger a sua raça ou o pri me i ro de -
ver dos ho mens é pro te ger seu gê ne ro. Essas jus ti fi ca ti vas pos -
su em ape nas uma base: o pre con ce i to. E, so bre a mu dan ça
para abo lir o pre con ce i to, Sin ger (1998. p. 71) con se gue com
mu i to su ces so es cla re cer por que é tão di fí cil essa mu dan ça:

Para nós, é fá cil cri ti car os pre con ce i tos de nos sos avós,
dos qua is os nos sos pais se li ber ta ram. É mais di fí cil nos
dis tan ci ar mos de nos sos pró pri os pon tos de vis ta, de tal
modo que pos sa mos, im par ci al men te, pro cu rar pre con ce i -
tos en tre as cren ças e os va lo res que de fen de mos. O que
se pre ci sa, ago ra, é de boa von ta de para se guir os ar gu -
men tos por onde eles nos le vam, sem a ideia pre con ce bi da 
de que o pro ble ma não é dig no de nos sa aten ção.

Hoje, o ra cis mo e o se xis mo são inad mis sí ve is so ci al men te. 
Tra tar uma pes soa de ma ne i ra di fe ren te ape nas pela cor da sua
pele ou por qual apa re lho ge ni tal pos sui en tre as per nas é con si -
de ra do um dos ma i o res ab sur dos que já hou ve. Po rém, não
pen sa mos que os in te res ses dos ani ma is me re çam res pe i to e,
mu i tas ve zes, nem pa ra mos para pen sar so bre como nos sos
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atos os in flu en ci am. Cri ti ca mos nos sos bi sa vós por te rem sido
se nho res de es cra vos, po rém não nos con se gui mos dis tan ci ar
dos nos sos cos tu mes e ana li sar os bi o té ri os de nos sas uni ver si -
da des que, di fe ren te men te de uma sen za la, os se res que lá so -
frem com a fal ta de li ber da de e au to no mia só sa i rão para ser vir
de ob je tos em nos sos la bo ra tó ri os ou au las prá ti cas. Cri ti ca mos
nos sas avós por que não lu ta ram pelo di re i to de fa lar, po rém não
lu ta mos por to dos aque les que so frem mu dos nos la bo ra tó ri os
de bi o fí si ca, bi o quí mi ca, psi co lo gia com por ta men tal, en tre tan -
tos ou tros.

Embo ra o ra cis mo e o se xis mo se jam ina ce i tá ve is, os pi o -
ne i ros con tra es ses cos tu mes so fre ram mu i tas re pre sá li as e as
ideias de mu dan ças não fo ram pron ta men te ace i tas pela so ci e -
da de. Mary Woll sto ne craft, pi o ne i ra con tra o se xis mo na Ingla -
ter ra, em 1792 es cre veu o “A vin di ca ti on of the Rigths of wo man”
[Uma de fe sa dos Di re i tos das Mu lhe res], no qual, além de re i vin -
di car edu ca ção para me ni nas, tra ta va so bre a po si ção de gra -
dan te da mu lher na so ci e da de, a igual da de en tre os se xos e o di -
re i to da mu lher em tra ba lhar. Pou cas se ma nas de po is de M.
Woll sto ne craft pu bli car o seu li vro, sur giu uma pa ró dia anô ni ma
cha ma da “A vin di ca ti on of the Rigths of Bru tes” [Uma de fe sa dos
Di re i tos dos Bru tos], que após foi atri bu í da ao fi ló so fo Tho mas
Tay lor, um emi nen te fi ló so fo de Cam brid ge (ALLEN, 1997). Tay lor
apli ca va to dos os ar gu men tos de Woll sto ne craft para os ani ma -
is, ten tan do, as sim, ri di cu la ri zar a sua obra e, pos si vel men te,
des vi an do o foco da dis cus são. Di zia ele que, se o ar gu men to a
fa vor da igual da de va lia quan do apli ca do às mu lhe res, por que
não o se ria para os ou tros ani ma is? Mary po de ria re pli car di zen -
do que há mu i tas di fe ren ças en tre ho mens e ani ma is, mas ne -
nhu ma im por tan te em re la ção às mu lhe res e ho mens. Essa res -
pos ta es ta ria cor re ta, po rém até cer to pon to. Cer ta men te, há di -
fe ren ças en tre os in te res ses de ho mens e ani ma is, como vo tar
para a pre si dên cia ou cur sar uma uni ver si da de, po rém tam bém
há mu i tas se me lhan ças, como o in te res se de não sen tir dor e so -
frer e de ser li vre, e é aí que se apli ca o prin cí pio ou ar gu men to da 
igual da de (SINGER, 2004, p. 1-8). Sin ger (1998, p. 71-72) ain da
afir ma que “a dor e o so fri men to são co i sas más e, in de pen den -
te men te da raça, do sexo ou da es pé cie do ser que so fre, de vem
ser evi ta dos ou mi ti ga dos”.

Con si de ra ções fi na is

Nes se tex to, ten tei tra zer a vo cês um pou co das nos sas
pes qui sa, le i tu ras e con clu sões so bre a for ma ção do pa ra dig ma
vi vis sec ci o nis ta na ciên cia e como ele vem se man ten do. Há
gran des for ças de in te res ses, tan to na par te da so ci e da de quan -
to na par te ci en tí fi ca, em con si de rar os ani ma is se res des ti tu í dos
de in te res ses, va lo res e di re i tos. Ana li sa mos como se for mou
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uma mo ral es pe cis ta, a par tir de, pos si vel men te, a aná li se de
obras mo ra is de Aris tó te les vol ta da para a or ga ni za ção das ci da -
des. As obras bi o ló gi cas, nas qua is há es tu dos so bre o com por -
ta men to ani mal, fo ram es que ci das, na pas sa gem para a Ida de
Mé dia. Os fi ló so fos des sa épo ca man ti ve ram a ideia de ani ma is
sem al mas (como tam bém fo ram jul ga dos, e con de na dos, a não
ter alma mu i tos se res hu ma nos que não se en con tra vam no po -
der, como os na ti vos ame ri ca nos e os afri ca nos, du ran te sé cu -
los). Essa ideia foi então jogada para a ciência, já transformada
em um deus com as revoluções científicas da Modernidade. Ela
tomou, então, o papel da Salvação humana.

A ciên cia, que pos su ía como um de seus prin cí pi os, sem -
pre du vi dar e co lo car em pro va to das as te o ri as, pas sou a ace i tar 
pa ra dig mas in con tes tá ve is. Entre eles, o da vi vis sec ção. O uso
de ani ma is. Hoje, fa ze mos for tes crí ti cas a es sas ma ne i ras de
pro du zir e de sen vol ver co nhe ci men tos. Téc ni cas sem mo ral, na
qual es que cem que mu i tos ani ma is pos su em cons ciên cia so bre
seus in te res ses. Pos su em os in te res ses bá si cos em con vi ver
com ou tros ani ma is, com os seus ha bi tats, em pro cu rar água,
co mi da, in te res ses bá si cos tam bém pre sen tes no ho mem e res -
pe i ta dos por nor mas éti cas. Essas nor mas, para que nos sa éti ca
não seja pre con ce i tu o sa e in vá li da, de vem ser universalizadas e
estendidas a todos aqueles que possuem essas condições,
sejam eles humanos, ou não.

Tam bém co lo co um pou co da mi nha ex pe riên cia, de um
alu no que já so freu uma gran de des sen si bi li za ção em re la ção
aos ani ma is. Que ti nha com pa i xão, pena e que ja ma is gos ta ria
de ma chu car um ou tro ser ca paz de so frer, po rém se acos tu mou 
com os fa tos e pas sou a fa zer fe ri men tos, a san gue frio, con si de -
ra dos co muns nas prá ti cas agro pe cuá ri as. Essa ex pe riên cia,
em bo ra ver go nho sa, aju dou-me a com pre en der como fun ci o na
o pro ces so uti li za do por mu i tos pro fes so res para trans for mar
aque les sen ti men tos que di ver sos alu nos pos su em ao en trar na
gra du a ção, os sen ti men tos de que rer aju dar os ani ma is, em
obri ga ções de matá-los para es tu dá-los. Trans for man do alu nos
em re pro du to res de metodologias antigas, fazendo com que as
práticas vivisseccionistas continuem presentes na ciência.

Jun ta men te com es sas ex pe riên ci as, falo tam bém como
alu no de Bio lo gia, que tes te mu nhou o abu so de po der que mu i -
tos pro fes so res usam para obri gar os alu nos a re a li zar as prá ti -
cas com ani ma is, fa zen do com que es ses se ren dam aos me ca -
nis mos her da dos de Cla u de Ber nard. Assim es ses pro fes so res
aca bam por re ti rar da edu ca ção um de seus prin cí pi os: a plu ra li -
da de de ideias, e da ciência a sua base: a autocrítica.

“O cho que foi tão gran de que após mais de vin te anos Ju li a -
na ain da lem bra to das as pas sa gens e sen ti men tos da que le dia.
Ela se su je i tou àque la si tu a ção por pen sar que es ta va so zi nha e
que não ti nha como dis cu tir os mé to dos de en si no de seu pro -
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fes sor. Hoje, ela sabe de toda a dis cus são fi lo só fi ca so bre o es ta -
tu to mo ral dos ani ma is, co nhe ci men to que foi lhe ne ga do du ran -
te a fa cul da de. Os pro fes so res que ri am for mar pes qui sa do res
que man ti ves sem o pa ra dig ma ci en tí fi co atu al, para que seus es -
for ços, anos de tra ba lhos e cur rí cu los não fos sem per di dos. Tal -
vez se ela sou bes se de to das as con tes ta ções éti cas so bre os
mé to dos de en si no, ela pu des se aju dar a que brar aque le pa ra -
dig ma eti ca men te frá gil, po rém ago ra a ela só res ta ins tru ir os
no vos fu tu ros ci en tis tas a se distanciarem dos seus interesses e
analisar imparcialmente a qual paradigma científico eles estão
servindo.”
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