
Retrospectiva: 

Em 2017 a Ética Animal desenvolveu 
um trabalho como nunca feito antes, 
chegando a novos lugares e pessoas 
e antecipando grandes avanços para 
o próximo ano. Aqui está um resumo 
do resultado dos trabalho realizado 
neste ano.

ativismo da
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em 2017
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De acordo com esses objetivos, em 2017 pas-
samos a investir tempo em pesquisas e pu-
blicações online. O nosso trabalho abordou 
diferentes temas importantes para a defesa 
dos animais, incluindo o sofrimento de ani-
mais na natureza, vieses cognitivos e ativis-
mo, veganismo e o status legal dos animais, 
entre outros temas.

O número de artigos disponíveis em nosso site 
aumentou significativamente durante 2016 e 
2017. No final de 2015, tínhamos 35 artigos 
publicados abordando temas sobre ética ani-
mal, senciência e defesa dos animais. Desde 
então, adicionamos 92 novos artigos ao site, 
totalizando 127 artigos. Estes incluem arti-
gos sobre ética, defesa e exploração animal, 
veganismo e animais selvagens. Em particu-
lar, nossa seção sobre a situação dos animais 
selvagens e as formas de ajudá-los é única, 

pois nenhuma outra organização relacionada 
a animais possui uma coletânea de ensaios 
similar. Na verdade, nenhum outro recurso 
online oferece essas informações.

Além disso, fizemos um esforço extra para 
renovar e melhorar o nosso site, apresentan-
do um novo design planejado para ser mais 
profissional e de fácil navegação. Também 
continuamos a traduzir nosso site para ou-
tros idiomas. Recentemente apresentamos 
nosso site em polonês. Assim, o site está está 
agora disponível em sete idiomas diferentes  
(inglês, espanhol, francês, alemão, português, 
italiano e polonês). Além disso, a partir de ja-
neiro, nosso trabalho também estará dispo-
nível em chinês, o que nos permitirá alcançar 
um público ainda maior. Isso foi possível de-
vido ao esforço investido neste objetivo ao 
longo de 2017.

PESQUISA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

 

1) Alcançar o maior público possível 
com uma mensagem de respeito por to-
dos os seres sencientes

2) Alcançar um público mais específico, 
já interessado na defesa animal para 
que tenha acesso a mais informações e 
desenvolva o interesse sobre questões 
como especismo e a situação dos ani-
mais na natureza

3) Fornecer a pessoas interessadas na 
defensa dos animais informações e ma-
teriais que possam ajudá-las a melho-
rar o seu trabalho

A internet é um dos campos onde o nosso 
trabalho foi realizado de forma mais ex-
tensa, com três objetivos:



Outra área em que expandimos nosso trabalho foi o 
ativismo de rua. Criamos novos grupos locais com ati-
vistas em diferentes países. Em 2017, tivemos grupos 
de pessoas distribuindo nossos folhetos e realizando 
atividades em nosso nome em várias partes dos Esta-
dos Unidos. Também realizamos esse trabalho em paí-
ses como Espanha e Brasil, e distribuímos materiais 
em lugares, como Alemanha, Canadá e França. Agora 
estamos distribuindo centenas de milhares de folhe-
tos por ano, e nossas atuais estimativas para 2017 são 
de aproximadamente 300.000 folhetos distribuídos. 
Estamos expondo materiais especialmente em campi 
universitários para atingir jovens mais receptivos ao 
assunto, mas esse trabalho também tem sido feito em 
outras áreas em várias cidades. 

Além de distribuirmos nossos materiais diretamen-
te, eles também têm sido usados   por outros grupos. 
Nossos folhetos estão disponíveis para download gra-
tuito em algumas línguas, e também enviamos nossos 
materiais para todas as pessoas que desejem distri-
buí-los. Isso possibilita que todos os anos alcancemos 
novos lugares com nossas informações.

ATIVISMO DE RUA
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Em 2017, apresentamos e organizamos dezenas de 
conferências em vários países e idiomas. Entre 2016 
e 2017, organizamos e realizamos 60 palestras no 
total. Muitas dessas palestras ocorrem em universi-
dades. Em alguns casos, membros e porta-vozes da 
Ética Animal apresentam palestras para acadêmicos 
focando a questão do sofrimento de animais selva-
gens. Além das palestras em países de língua inglesa, 
também ampliamos o trabalho para outras regiões 
desde o ano passado. Uma das regiões alcançadas é a 
América Latina, onde conseguimos realizar mais de 
15 palestras. No próximo ano planejamos alcançar 
novos lugares, pois este é um dos campos em que 
nosso trabalho tem sido mais significativo.

Estivemos presente em vários eventos. Ativistas da 
Ética Animal realizaram palestras e participaram de 
discussões sobre ética animal em eventos como o 
VegFest Argentino, o Festival Franca Veg no Brasil, 
a Conferência Global de Altruísmo Eficaz em Berlim, 
a Conferência de Altruísmo Eficaz em Munique e o 
Evento Animal Capital em Valência na Espanha.

PALESTRAS E EVENTOS



A Ética Animal também continuou seu tra-
balho nas redes sociais. Enquanto em 2016 
tínhamos um total de 250 mil pessoas nos 
seguindo no Facebook nas páginas disponí-
veis em diferentes idiomas, em 2017 esse 
número aumentou para cerca de 430 mil e 
esperamos atingir meio milhão em alguns 
meses. Isso nos permitiu alcançar muito 
mais pessoas. No total, nossas publicações 
promovendo o veganismo, o antiespecismo 
e informações sobre o sofrimento dos ani-
mais na natureza têm chegado a milhões de 
pessoas. Investimos uma quantidade cres-
cente de recursos para impulsionar em es-
pecial o interesse em relação ao sofrimento 
dos animais na natureza, dado que esse é 
um tema que muitas pessoas ainda não con-
hecem, mesmo entre aquelas que defendem 
os animais.

REDES SOCIAIS

https://www.facebook.com/Etica.Animal.Portugues


Este ano, continuamos a promover o interesse em 
estudos acadêmicos sobre ética animal, influencian-
do estudantes e pessoas que trabalham com ensino e 
pesquisa, tendo em vista o impacto que esses grupos 
podem ter. Em 2017, anunciamos o 2º Prêmio Ética 
Animal de ensaios sobre a situação dos animais que 
vivem na natureza e as formas de ajudá-los. Essa ini-
ciativa pretende encorajar pesquisas sobre o tema e 
aumentar o seu prestígio na esfera acadêmica. 

Atualmente também estamos realizando um 
projeto de pesquisa com o objetivo de aprender 
quais são as atitudes de pessoas na academia e na 
pesquisa sobre as diferentes maneiras de ajudar 
os animais que sofrem em ambientes selvagens. 
Os resultados dessa pesquisa contribuirão para o 
desenvolvimento de um novo programa que pre-

tendemos apresentar em 2018 para promover a 
pesquisa acadêmica com o objetivo de compreen-
der melhor sobre as maneiras de ajudar animais 
em necessidade. Por fim, nosso objetivo é ajudar 
a estabelecer o tema como um campo respeita-
do em biologia e ciências veterinárias. Esta será 
a chave para aumentar a interesse pela questão e 
melhorar significativamente as meios que atual-
mente temos para fazer uma mudança para os 
animais na natureza.

Além disso, membros da Ética Animal também 
têm realizado palestras sobre especismo e o sofri-
mento de animais selvagens em eventos acadêmi-
cos, como a Convergence and Divergence between 
Animal and Environmental Ethics Conference que 
aconteceu em Montreal, Canadá, o Seminário de 
Animais e Ética em Santiago de Compostela e as 
Conferências de Análise Crítica do Especismo em Ma-
dri, ambas na Espanha, assim como na Conferência 
Internacional de Direitos dos Animais no México.

TRABALHO NO MEIO ACADÊMICO
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Nosso trabalho só é possível graças 
a todas as pessoas que têm nos 
apoiado em diferentes locais. Sem 
todas as pessoas que têm feito 
doações para apoiar esse trabalho e 
realizado trabalhos voluntários, não 
teríamos conseguido realizar todas 
as coisas que conseguimos fazer 
este ano. Se você gostaria de ver 
nosso trabalho se expandindo cada 
vez mais, e de maneira mais eficaz, 
no próximo ano, considere apoiar 
a organização também. Sua ajuda 
pode fazer a diferença ao fornecer 
os recursos cruciais para alcançar 
mais pessoas e ter um impacto mais 
significativo. Esperamos atingir no-
vas metas para todos os seres sen-
cientes em 2018 com sua ajuda!

SUA AJUDA É CRUCIAL

Web info@animal-ethics.org Facebook
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