
2016 
UM ANO DE ATIVISMO 
EM DEFESA DOS ANIMAIS

2016 significou grandes avanços para 
a Ética Animal nas diferentes áreas em 
que trabalhamos. Este é um resumo 
das atividades que realizamos.

http://http://www.animal-ethics.org/pt/


Uma de nossas tarefas fundamentais con-
siste em obter e apresentar informações. 
Em 2016 nos dedicamos a isso de maneira 
intensa. Dobramos o número de artigos 
em nosso site, que agora conta com mais 
de cem textos sobre diferentes áreas re-
lacionadas com a situação dos animais. 
Isso se deve sobretudo à inclusão de duas 
novas grandes seções no site: exploração 
animal e situação dos animais na natureza. 
Isso significou adicionar cerca de sessen-
ta novos artigos em nosso site, todos eles 
amplamente documentados e com listas 

extensas de referências bibliográficas a 
textos científicos.

Nosso site passou a estar disponível em 
dois novos idiomas: francês e alemão, e 
agora já se encontra disponível em um 
total de seis idiomas (incluindo também 
inglês, espanhol, italiano e português), 
que em conjunto têm mais de dois bilhões 
de falantes em todo o mundo. Isso mul-
tiplicou de maneira muito significativa o 
alcance de nosso trabalho.

PESQUISA E DIVULGAÇÃO NA INTERNET

Junto com nosso trabalho de 
divulgação online, realizamos 
ativismo de rua regularmente. 
Montamos mesas informativas e 
distribuímos folhetos em distin-
tas cidades de diferentes países, 
como Estados Unidos, Brasil, 
Reino Unido e Espanha. Nossos 
materiais chegaram assim a mil-
hares de pessoas em ambos os 
lados do Atlântico. Essas ativida-
des muitas vezes são realizadas 
em universidades, onde tende 
a existir uma melhor recepti-
vidade à mensagem de defesa 
dos animais.

Ao longo de 2016 cresceu o 
número de grupos de ativistas 
que passaram a empregar nos-
sos materiais de divulgação, 
folhetos e informativos como 
apoio ao seu trabalho, além da 
divulgação que a Ética Animal 
realiza de forma direta.

ATIVISMO 
DE RUA

http://www.animal-ethics.org/animais-usados-humanos-introducao/
http://www.animal-ethics.org/animais-usados-humanos-introducao/
http://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/
http://www.animal-ethics.org/fr/
http://www.animal-ethics.org/de/
http://www.animal-ethics.org/
http://www.animal-ethics.org/es/
http://www.animal-ethics.org/it/
http://www.animal-ethics.org/pt/


Também estivemos presentes 
em diversos eventos e festivais 
contra a exploração animal em 
países como Estados Unidos e 
Inglaterra, expondo mesas infor-
mativas, distribuindo folhetos e 
informativos, ou dando palestras. 
Esses eventos foram de grande 
ajuda, auxiliando a divulgação de 
nossa mensagem.

Os eventos dos quais participa-
mos incluem o Festival Vegano do 
Texas, o Festival Vegano do Sul da 
Florida, o Bayview & Dogpatch 
Sunday Streets de San Francisco, 
o Festival Vegano de Londres e o 
Festival Vegano de West Midlands 
na Inglaterra.

PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS

Organizamos e apresentamos dezenas de 
conferências em distintos países, incluin-
do Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, 
Argentina, Uruguai e Alemanha. Além de 
alcançar um grande número de pessoas, 
em vários casos conseguimos levar nossa 
mensagem contrária ao especismo a um 
público muito influente. Alguns exemplos 
são a participação nestes eventos: 35th 
Annual Public Interest Environmental 
Law Conference (Universidade de Oregon, 
Estados Unidos), Effective Altruism Bir-
mingham Symposium (Universidade de 

Birmingham, Inglaterra), Sentience Con-
ference (organizada na Universidade Li-
vre de Berlim pela organização Sentience 
Politics) e Regueifas de Ciencia (Universi-
dade de Santiago de Compostela). Várias 
dessas conferências foram transmitidas 
pela internet, o que contribuiu para uma 
maior difusão.

Além disso, organizamos, junto com a 
Asociación Universitaria contra el Espe-
cismo (AUCE), as II Jornadas de Análisis 
Crítico del Especismo, que contaram com 
o reconhecimento oficial da Universidade 
Complutense de Madrid. Várias dezenas 
de estudantes compareceram aos eventos, 
que tiveram a participação de um total de 
nove palestrantes. 

Também realizamos eventos em colabo-
ração com outras universidades, como a de 
Birmingham, a de Santiago de Compostela 
e a Pompeu Fabra de Barcelona (especifi-
camente, com seu centro de ética animal, 
CAE). Também estivemos presentes na 
apresentação da Sección de Derecho Animal 
del Colegio de Abogados de Madrid, cujo 
presidente é ativista da Ética Animal.

ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONFERÊNCIAS

Além disso, organizamos muitas outras 
conferências em várias cidades, sobre temas 
como história da defesa dos animais, ativis-
mo contra o especismo, nutrição vegana, 
formas eficazes de atuar em defesa dos ani-
mais e consequências do antiespecismo na 
profissão veterinária.

Ativistas da Ética Animal deram palestras 
em diferentes eventos na Espanha, como 
as Jornadas Antiespecistas de Valladolid, 
Astúrias e Barcelona, e as Jornadas de Pro-
tección Animal de Vigo.

Finalmente, também colaboramos com 
organizações de outros países. Foi o caso 
das organizações Especismo Cero, Animal 
Libre e AFADA na Argentina, e APTEHA no 
Uruguai, com as quais realizamos de forma 
conjunta várias conferências nesses países, 
em cidades como Buenos Aires, Rosario, 
Corrientes e Montevideo. Esperamos reali-
zar em breve atividades também no Brasil.

https://sentience-politics.org/
https://sentience-politics.org/
https://www.facebook.com/Asociación-Universitaria-Contra-el-Especismo-AUCE-479953498799161/
https://www.facebook.com/Asociación-Universitaria-Contra-el-Especismo-AUCE-479953498799161/
https://www.upf.edu/web/cae-center-for-animal-ethics/
http://www.especismocero.org/
http://animallibre.org/
http://animallibre.org/
https://www.facebook.com/afada.ong.33
https://www.facebook.com/apteha


A Ética Animal manteve-se também muito ativa nas redes sociais, especialmente no Facebook, onde nos seguem mais de 250.000 pessoas 
entre as diversas páginas em diferentes idiomas (o dobro do ano anterior), sendo cerca de 50.000 na página em português. Graças a isso, 
nossas publicações têm chegado a milhões de pessoas. Para 2017 esperamos aumentar de maneira significativa o número de pessoas que 
alcançamos, por meio de novos métodos para a divulgação do questionamento do especismo.

TRABALHO EM REDES SOCIAIS

Finalmente, trabalhamos também no mun-
do acadêmico a fim de influenciar estudan-
tes, docentes e pessoas ligadas à pesquisa, 
com o objetivo de mudar o modo como 
os animais são vistos nesse âmbito, que é 
de grande influência na sociedade. Nesse 
sentido, contamos com a vantagem de que 
diferentes ativistas da Ética Animal tra-
balham pesquisando e dando aulas em di-
versas universidades, apresentando entre 
suas matérias a questão da consideração 
moral dos animais. Ativistas que, além do 
trabalho de pesquisa realizado em nosso 
site, têm aparecido também em diferentes 

meios de comunicação e publicado textos 
em diversos livros e artigos em revistas 
acadêmicas de prestígio sobre ética e ani-
mais, como Animal Sentience e Between the 
Species.

Para impulsionar mais trabalhos nesse sen-
tido, anunciamos o 2º Prêmio Ética Animal 
de Ensaios sobre a situação dos animais que 
vivem na natureza e as formas de ajudá-los. 
Anunciaremos o trabalho vencedor em 
2017. Essa é uma iniciativa que incentiva 
e dá prestígio à pesquisa sobre esse tema. 
Além disso, Catia Faria, uma de nossas ati-

vistas, apresentou uma tese de doutorado 
sobre a situação dos animais na natureza.

Ativistas da Ética Animal também dirigiram 
uma mesa temática sobre a consideração 
moral dos animais na XVIII Semana de Éti-
ca y Filosofía Política (Universidade de Cór-
doba). Essas iniciativas têm animado mais 
pessoas a escrever e publicar sobre essas 
questões.

TRABALHO DE PESQUISA NO MUNDO ACADÊMICO

https://www.facebook.com/Etica.Animal.Portugues/
http://www.animal-ethics.org/2-premio-etica-animal-de-ensaios/
http://www.animal-ethics.org/2-premio-etica-animal-de-ensaios/


Apesar de sermos uma organização ainda 
jovem, o trabalho que temos realizado levou 
a Ética Animal a ser considerada atualmen-
te uma organização de destaque (standout) 
pela Animal Charity Evaluators (ACE). A ACE 
é uma entidade sem fins lucrativos cujo ob-
jetivo é analisar a eficácia de organizações 
de todo o mundo dedicadas à defesa dos 
animais, e destaca o seguinte: “A Ética Ani-
mal trabalha em uma área que é geralmente 
ignorada, mas com um grande potencial, es-
pecialmente no que diz respeito ao ativismo 
relacionado com os animais selvagens. 

AVALIANDO A EFICIÊNCIA DO NOSSO TRABALHO

(a) Entre o público em geral, contri-
buindo para aumentar a consideração 
moral por todos os seres sencientes.

(b) Entre quem defende os animais 
de maneira ativa, fornecendo infor-
mações e materiais que possam ser de 
ajuda para aumentar sua eficácia.

(c) A nível acadêmico, promovendo o 
debate sobre a questão.

Com o trabalho que estamos desenvol-
vendo, temos cumprido progressiva-
mente os objetivos da Ética Animal em 
vários níveis:

A parte de seu trabalho a nível acadêmico é 
especialmente promissora”.

A Ética Animal também foi reconhecida 
como organização de destaque pela orga-
nização Raising for Effective Giving (REG) 
em suas avaliações sobre a eficácia de di-
versos grupos. A REG salienta que com 
nosso trabalho de pesquisa e publicação 
de materiais tornamos disponíveis muitas 
informações de utilidade também para 
outras organizações. Por isso considera 
que nosso trabalho é “de alto impacto”.

Tudo isso é possível graças às pessoas que 
colaboram com a Ética Animal em vários 
países, realizando trabalhos voluntários, 
fazendo doações ou divulgando nossas pu-
blicações. Com sua ajuda, esperamos obter 
um impacto maior em 2017, ano em que 
conseguiremos que existam mais pessoas 
que rejeitam o especismo e que atuam em 
benefício de todos os seres sencientes.

animal-ethics.org/pt/ info@animal-ethics.org fb.com/Etica.Animal.Portugues

https://animalcharityevaluators.org/
https://reg-charity.org/
http://www.animal-ethics.org/pt/
https://www.facebook.com/Etica.Animal.Portugues

