
2020 foi um ano difícil. Contudo, na Ética Animal trabalhamos muito e 
alcançamos conquistas importantes em três direções diferentes:

1.  Publicamos uma grande quantidade de trabalhos de divulgação 
2. Continuamos a expandir nosso trabalho em defesa da consideração 
moral dos animais internacionalmente.
3. Continuamos a avançar em promover o estudo do sofrimento dos 
animais selvagens no mundo acadêmico.

O trabalho da 
Ética Animal em 2020



Destaques de 2020

Em 2020 publicamos:

    • 65 novos vídeos no YouTube em português e 121 vídeos, soman-
do-se os vídeos em diversos idiomas.

    • 85 novos textos de áudio

    • 97 novas postagens (somando-se as postagens em diversos idio-
mas)

    • Um novo e-book introduzindo a questão do sofrimento dos ani-
mais selvagens

    • Quatro relatório longos

    • Centenas de publicações nas redes sociais

    • Um novo idioma foi adicionado ao nosso site

Além disso:

    • Nossos membros deram mais de 30 palestras

    • Nosso site agora contém mais de 1300 páginas e postagens, levando 
em todos os idiomas com os quais trabalhamos

    • Agora temos 590 mil seguidores nas redes sociais



Trabalho de divulgação

Muitas pessoas, inclusive dentre aquelas que defendem os animais, nunca 
ouviram falar do sofrimento dos animais selvagens. Ou então, sabem um 
pouco sobre o tema, mas não sabem o que pode ser feito para ajudar esses 
animais. Como resultado, existem muito poucas pessoas envolvidas neste 
trabalho.

Para ajudar a preencher essa lacuna, em 2020 publicamos diferentes 
materiais de divulgação sobre este tópico. Nesses materiais, explicamos 
por que o sofrimento dos animais selvagens é uma questão muito impor-
tante, e o que pode ser feito agora a respeito desse problema. Seguindo 
essa linha, oferecemos ideias específicas sobre como trabalhar nessa área. 



Uma nova versão da seção sobre animais selvagens do 
nosso site, com textos atualizados e ampliados, e que 
também inclui seu conteúdo em áudio

Neste ano, publicamos também versões novas, ampliadas e aprimoradas 
dos textos em nosso site sobre o tema do sofrimento dos animais selva-
gens, aos quais acrescentamos alguns novos artigos. Todos eles também 
incluem várias referências novas. E não apenas isso: também publicamos 
as versões em áudio de tal conteúdo. No total, a seção de nosso site sobre 
este tema agora inclui os seguintes textos:

Introdução ao sofrimento dos animais selvagens

A situação dos animais na natureza:

    • Subnutrição, fome e sede em animais selvagens 

    • Doenças na natureza

    • Lesões físicas em animais selvagens 

    • Condições meteorológicas e os animais não humanos 

    • Animais em desastres naturais 

    • Conflitos intraespecíficos

    • Conflitos interspecíficos

    • Conflito sexual

    • Estresse psicológico em animais selvagens

Por que o sofrimento dos animais na natureza importa

    • Dinâmica de populações e o sofrimento dos animais

     • Razões evolutivas para a predominância do sofrimento na natureza

https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/introducao-ao-sofrimento-dos-animais-selvagens/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/subnutricao-sede-animais-selvagens/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/doencas-natureza/
https://www.animal-ethics.org/lesoes-fisicas-em-animais-selvagens/
https://www.animal-ethics.org/condicoes-meteorologicas-e-os-animais-nao-humanos/
https://www.animal-ethics.org/animais-desastres-naturais/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/conflitos-intraespecificos/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/conflitos-interespecificos/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/antagonismo-na-natureza-conflito-sexual/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/a-situacao-dos-animais-na-natureza/estresse-psicologico-animais-selvagens/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/por-que-o-sofrimento-na-natureza-importa/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/por-que-o-sofrimento-na-natureza-importa/dinamica-populacoes-sofrimento-animais/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/por-que-o-sofrimento-na-natureza-importa/razoes-evolutivas-para-a-predominancia-do-sofrimento-na-natureza/


    • Animais na natureza podem ser prejudicados da mesma forma 
que animais domesticados e humanos?

Ajudando os animais na natureza

    • Resgates de animais presos

    • Vacinando e curando animais doentes

    • Animais ajudados em incêndios e desastres naturais

    • Cuidando de animais órfãos

    • Atendendo as necessidades básicas dos animais

    • Trabalhando por um futuro melhor para os animais selvagens

Todos esses textos estão disponíveis em português, inglês, espanhol e 
francês.

https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza-podem-ser-prejudicados-como-animais-domesticados-humanos/
https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza-podem-ser-prejudicados-como-animais-domesticados-humanos/
https://www.animal-ethics.org/ajudando-os-animais-na-natureza/
https://www.animal-ethics.org/ajudando-os-animais-na-natureza/resgates-de-animais-presos/
https://www.animal-ethics.org/ajudando-os-animais-na-natureza/vacinando-e-curando-animais-doentes/
https://www.animal-ethics.org/animais-ajudados-em-incendios-e-desastres-naturais/
https://www.animal-ethics.org/ajudando-os-animais-na-natureza/cuidando-de-animais-orfaos/
https://www.animal-ethics.org/atendendo-as-necessidades-basicas-dos-animais/
https://www.animal-ethics.org/ajudando-os-animais-na-natureza/trabalhando-futuro-melhor-animais-selvagens/


Outros textos no nosso site sobre o sofrimento dos 
animais no mundo selvagem

Além disto, também publicamos estes artigos sobre este tema:

      • Um estudo sobre as perspectivas de programas de vacinação para 
animais selvagens contra coronavírus, como SARS-CoV2  

      • Um estudo sobre os efeitos negativos e positivos da fragmentação 
do habitat em animais 

      • O texto de uma palestra sobre a promoção da biologia do bem-es-
tar enquanto estudo do sofrimento dos animais selvagens

https://www.animal-ethics.org/ajudando-animais-selvagens-por-meio-da-vacinacao-isso-poderia-acontecer-em-relacao-a-coronavirus-como-o-sars-cov-2/
https://www.animal-ethics.org/ajudando-animais-selvagens-por-meio-da-vacinacao-isso-poderia-acontecer-em-relacao-a-coronavirus-como-o-sars-cov-2/
https://www.animal-ethics.org/efeitos-negativos-e-positivos-sobre-os-animais-da-fragmentacao-do-habitat/
https://www.animal-ethics.org/efeitos-negativos-e-positivos-sobre-os-animais-da-fragmentacao-do-habitat/
https://www.animal-ethics.org/promovendo-a-biologia-do-bem-estar-enquanto-estudo-do-sofrimento-dos-animais-selvagens/
https://www.animal-ethics.org/promovendo-a-biologia-do-bem-estar-enquanto-estudo-do-sofrimento-dos-animais-selvagens/


Introdução Introdução ao sofrimento dos animais selvagens
Módulo 1 O sofrimento dos animais selvagens e maneiras de ajudar
Unidade 1 O que é o sofrimento dos animais selvagens?
Unidade 2 Danos sofridos por animais devido às condições meteoroló-

gicas e desastres naturais
Unidade 3 Doenças e parasitismo
Unidade 4 Fome, sede e sofrimento psicológico
Unidade 5 Conflitos
Unidade 6 Lesões devido a acidentes
Unidade 7 Estratégias reprodutivas e o sofrimento dos animais selvagens
Unidade 8 Resgatando animais
Unidade 9 Várias maneiras de ajudar os animais
Unidade 10 Vacinando os animais na natureza
Unidade 11 O que você pode fazer

Curso em vídeo sobre o sofrimento dos animais selvagens

Além dos novos textos do nosso site, neste ano publicamos o primeiro 
curso online sobre o sofrimento dos animais selvagens. O curso contém 
28 vídeos, bem como materiais relacionados, e é organizados em três 
blocos. O curso foi filmado separadamente em duas versões: em inglês 
e em espanhol. Todos os vídeos da versão em inglês já dispõem de le-
gendas em português (que podem ser ativadas na engrenagem no canto 
inferior direito da tela no Youtube). O curso completo pode ser acessado 
nessa playlist.

A seguir, está uma lista dos diferentes tópicos que o curso aborda:

https://www.youtube.com/watch?v=1Dp6gObE9eA&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OYJi9zLBjaI&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XJNPuj-qhrI&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XJNPuj-qhrI&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KCfjRhLGhI4&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Jstp2-f4eFw&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=H5iTSc5zOhQ&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bkiWh9BGPcU&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6hFL5hPsrEU&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=86s68fqZm6g&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1dl_eHonR0w&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=igRsqpOJP7U&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=p0p_6gWj6ls&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=cid7idodEPE&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW


Módulo 2 Ética Animal
Unidade 12 Especismo, consideração moral e antropocentrismo
Unidade 13 Argumentos contra o especismo I
Unidade 14 Argumentos contra o especismo II
Unidade 15 Teorias éticas e animais não humanos
Unidade 16 Ética animal e ética ambientalista
Unidade 17 O que é senciência?
Unidade 18 Senciência em invertebrados

Módulo 3 Promovendo o trabalho acadêmico para ajudar os animais 
selvagens

Unidade 19 Os conceitos de bem-estar, bem-estar animal e bem-estar 
dos animais selvagens

Unidade 20 O que é biologia do bem-estar?
Unidade 21 Razões para promover o trabalho acadêmico em biologia do 

bem-estar
Unidade 22 Áreas promissoras para pesquisas em biologia do bem-estar
Unidade 23 Biologia do bem-estar e outros campos interdisciplinares
Unidade 24 Respostas a críticas à ética de ajudar os animais
Unidade 25 Objeções práticas contra ajudar os animais selvagens
Unidade 26 O sofrimento dos animais selvagens e a importância do futuro

https://www.youtube.com/watch?v=dPOtLC9ffqk&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=luy5jsENuA0&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=x9SRzDMuJPc&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=WsXzdi7zSOo&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=AzFwOnYPV9U&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Al5zRjvT2gE&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=A4yOxBnGXiY&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ip3N0KljEe8&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=ip3N0KljEe8&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=0_iuP-f1Kr4&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=uJz8K-1P8kE&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=uJz8K-1P8kE&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=_cf9ZjA9WLY&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=2ckXcsGeosY&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=UOQNclA8JyU&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=jOBeQOz1Hzw&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=cZaYKNpsLwc&list=PLRspdAk7uENPslR3I20AZMgtZzOoUYDmW&index=28


Estamos trabalhando na publicação de um e-book sobre 
o sofrimento dos animais selvagens

Também estamos trabalhando na publicação de um e-book sobre o as-
sunto. O livro expande o conteúdo do curso em vídeo e inclui uma longa 
lista de referências científicas. Assim como o curso, esse é o primeiro livro 
do gênero publicado até agora. O livro visa tanto conscientizar sobre a 
importância da situação dos animais selvagens quanto capacitar os de-
fensores dos animais no assunto (enquanto trabalhamos na versão em 
português, a versão em inglês já está disponível para download gratuito 
aqui: 

Introduction to wild animal suffering: A 
guide to the issues).

https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Introduction-to-Wild-Animal-Suffering.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Introduction-to-Wild-Animal-Suffering.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Introduction-to-Wild-Animal-Suffering.pdf


Publicamos uma nova seção sobre veganismo no nosso 
site

Para além das nossas publicações sobre os animais no mundo selvagem, 
em 2020 também publicamos uma nova seção de textos na nossa web 
sobre veganismo, que inclui mais de 15 artigos. Esses artigos explicam 
as razões para se rejeitar o uso de animais, e sobre maneiras facilmente 
implementáveis   de fazê-lo. A seção inclui os seguintes textos:

O que é o veganismo?

Perguntas frequentes sobre o veganismo

    • Por que ser vegano?

    • Respostas a perguntas e objeções ao veganismo

    • Informações sobre como tornar-se vegano

    • Veganismo e antiespecismo

    • Especismo

Dicas veganas

    • Enfrentando desafios como vegano em transição

    • Personalize sua dieta vegana

    • Comunidades veganas de apoio

Nutrição vegana

    • Vitaminas

    • Minerais

    • Proteínas

https://www.animal-ethics.org/veganismo-pt
https://www.animal-ethics.org/veganismo-pt/perguntas-frequentes-sobre-veganismo/
https://www.animal-ethics.org/por-que-ser-vegano/
https://www.animal-ethics.org/respostas-as-questoes-e-objecoes-ao-veganismo
https://www.animal-ethics.org/informacoes-sobre-se-tornar-vegano/
https://www.animal-ethics.org/veganismo-e-antiespecismo/
https://www.animal-ethics.org/perguntas-frequentes-especismo/
https://www.animal-ethics.org/veganismo-pt/dicas-veganas/
https://www.animal-ethics.org/enfrentando-desafios-na-transicao-ao-veganismo
https://www.animal-ethics.org/personalize-sua-dieta-vegana/
https://www.animal-ethics.org/comunidades-veganas-de-apoio/
https://www.animal-ethics.org/veganismo-pt/nutricao-vegana-introducao/
https://www.animal-ethics.org/vitaminas-pt/
https://www.animal-ethics.org/minerais
https://www.animal-ethics.org/proteinas-pt/


     • Lipídios

     • Nutrição: Casos especiais

Comida vegana para animais

Esses materiais foram os maiores projetos que concluímos até hoje. 
Ficamos contentes que com eles pudemos contribuir para as pessoas
entenderem que o sofrimento dos animais selvagens é uma área impor-
tante e tratável de trabalho, e também para incentivar o apoio a iniciativas 
de ajuda a esses animais.

https://www.animal-ethics.org/lipidios/
https://www.animal-ethics.org/nutricao-casos-especiais/
https://www.animal-ethics.org/alimentacao-vegana-animais/


Coluna da Ética Animal em outros sites

Durante 2020, foi criada a coluna da Ética Animal no site Olhar Animal. 
O projeto é uma parceria entre as duas organizações, onde textos da Ética 
Animal são divulgados periodicamente.

A Ética Animal firmou parcerias semelhantes também com os sites ANDA 
- Agência de Notícias de Direitos Animais e Bloguesia, e, a partir de 
2021, manterá uma coluna com textos periódicos nesses sites também.

https://olharanimal.org/category/etica-animal/
https://olharanimal.org/
https://www.anda.jor.br/
https://www.anda.jor.br/
https://www.bloguesia.com/


Expansão do nosso trabalho 
internacionalmente

A Ética Animal sempre considerou crucial trabalhar em nível internacio-
nal, porque é vital ampliar a preocupação com os seres sencientes para 
o máximo de lugares possível. Por isso, realizamos palestras em diversos 
idiomas, e nosso site também está disponível em nove idiomas: espanhol, 
inglês, chinês, francês, português, alemão, italiano, polonês e, a partir 
deste ano, hindi. Isso é especialmente importante porque as informações 
sobre tópicos como especismo, senciência animal e sofrimento dos ani-
mais selvagens não estão disponíveis em muitos idiomas.

Em relação ao nosso trabalho nesta área, gostaríamos de destacar as 
seguintes atividades e publicações:



Cursos e palestras online, principalmente no Brasil e 
no resto da América Latina

Ao longo de 2020, representantes da Ética Animal ministraram palestras, 
seminários e apresentações em diversos eventos internacionais. Isso in-
clui o seguinte:

      • Uma série de cinco palestras sobre os argumentos contra o especismo 
em inglês, espanhol e português durante o evento do Dia Mundial pelo 
Fim do Especismo. A palestra em português pode ser acessada aqui.

     • Uma apresentação conjunta na conferência EAGx Student Summit so-
bre o campo emergente da investigação sobre os animais selvagens.

     • Uma palestra no Congresso EAGx Asia-Pacific

     • Uma palestra sobre o questionamento ao especismo no Red & Green 
VegFest

     • Uma palestra no Congresso International Vegan Rights.

Além disso, em 2020 continuamos nosso trabalho de divulgação, espe-
cialmente na América Latina. Trabalhamos principalmente no Brasil, 
com foco em alunos de diferentes universidades. Assim, ministramos 
dois cursos oficialmente reconhecidos sobre ética animal na Universidade 
Federal de Santa Catarina (que este ano, devido às restrições impostas 
pela pandemia, foram ministrados online e estão disponíveis em nosso 
canal no YouTube em português). 

https://www.animal-ethics.org/palestras-no-dia-mundial-pelo-fim-do-especismo/
https://www.animal-ethics.org/palestras-no-dia-mundial-pelo-fim-do-especismo/
https://www.youtube.com/watch?v=VM2oExd0HaM&list=PLZ5980ZEg1THz7GqdLuXzzFUEpds5S3Dx&index=1&t=585s
https://youtu.be/_U537I75-XU
https://youtu.be/66PWsXmWXfw?list=PLwp9xeoX5p8Pq5nu2KkiBFCXmeurxws1u


O curso do primeiro semestre pode ser acessado na íntegra nessa playlist. 
O curso do segundo semestre, ainda em andamento, se constitui de uma 
série de 66 vídeos curtos, abordando diversas questões e perguntas fre-
quentes em relação à consideração moral dos animais não humanos, in-
cluindo os argumentos centrais para se rejeitar o especismo; a questão 
do dano da morte para os animais não humanos; as diferenças entre a 
consideração dos animais e o ambientalismo; a situação dos animais 
selvagens em decorrência dos processos naturais; e também questões 
relacionadas à como atingir uma maior eficiência no ativismo. 48 dos 
vídeos já estão disponíveis nessa playlist, e até a primeira semana de 
dezembro, estarão disponibilizados os 66 vídeos.

O conteúdo do curso é o seguinte:

1 - Uma breve introdução à questão do especismo

2 - Humanos importam mais pelo simples fato de serem humanos?

3 - Discutindo as defesas do especismo que apelam a critérios metafísicos

4 - Os animais importam menos porque não possuem certas capacidades 
ou certas relações?

5 - Humanos importam mais porque possuem o potencial para certas 
capacidades ou relações?

6 - O que deveria importar é a espécie a qual alguém pertence? - Discutindo 
o “argumento do grupo”.

7 - O especismo está justificado, uma vez que é baseado em características 
biológicas?

8 - Para saber se uma prática tem ou não justificativa, é relevante saber se 
ela é natural?

9 - O argumento da relevância e o critério da senciência

10 - O argumento da igual consideração

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5980ZEg1TE2HSW9dAkgLky5h98Zh5fx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5980ZEg1THwikSpCcXdGhZqLjQRW9Uh
https://youtu.be/vz6LmokVbOI
https://youtu.be/EIxXyYmQLto
https://youtu.be/ilRPVYvcq-U
https://youtu.be/Gf_tIyirOEI
https://youtu.be/Gf_tIyirOEI
https://youtu.be/WNbz6L_zBG0
https://youtu.be/WNbz6L_zBG0
https://youtu.be/x8Q0bkJlKUA
https://youtu.be/x8Q0bkJlKUA
https://youtu.be/pjrUiTDVHG4
https://youtu.be/pjrUiTDVHG4
https://youtu.be/ECayv91K53g
https://youtu.be/ECayv91K53g
https://www.youtube.com/watch?v=6k9NU7uId1E&t
https://www.youtube.com/watch?v=Udxswm0HR7s


11 - A igual consideração dos seres sencientes decorre apenas de uma 
visão específica da ética?

12 - Igual consideração dos seres sencientes e critérios de prioridade

13 - O argumento da imparcialidade

14 - Por que respeitar os animais? Um resumo dos principais argumentos

15 - O que é especismo?

16 - O critério da senciência só é compatível com uma teoria hedonista do 
bem-estar?

17 - A consideração dos seres sencientes dá um salto falacioso do que é 
para o que deve ser?

18 - Discutindo a defesa do especismo baseada no egoísmo normativo

19 - Anti-realistas morais não têm razões para considerar os seres sen-
cientes?

20 - A noção de merecimento poderia justificar o especismo?

21 - A objeção de que, por vezes, o sofrimento é útil para os animais

22 - Seres mais racionais necessariamente sofreriam mais?

23 - Seres mais racionais deveriam ser privilegiados?

24 - A consideração dos seres sencientes resulta em uma moralidade fria 
e calculista?

25 - O critério da senciência é, no fundo, antropocêntrico?

26 - O critério da senciência cometeria uma discriminação baseada nos 
reinos?

27 - Senciência e dano da morte

28 - O critério da senciência exclui da consideração moral os insetos?

29 - Quanto mais amplo um critério de consideração moral, melhor ele é?

https://www.youtube.com/watch?v=wdDWxqBao9A
https://www.youtube.com/watch?v=wdDWxqBao9A
https://www.youtube.com/watch?v=aoyjNHpyjJw
https://www.youtube.com/watch?v=5v93blp503E
https://www.youtube.com/watch?v=T-d-eewc6z8
https://youtu.be/t8Mb5XmfYiY
https://youtu.be/A3as_bgigaY
https://youtu.be/A3as_bgigaY
https://youtu.be/WOKNB4eboPk
https://youtu.be/WOKNB4eboPk
https://youtu.be/54gZvSH_MSY
https://youtu.be/l3yNbymRPpc
https://youtu.be/l3yNbymRPpc
https://youtu.be/XJwbac7SfQE
https://youtu.be/CToqmz73zX4
https://youtu.be/Z0aoAecnDAE
https://youtu.be/QTI9YW138xo
https://youtu.be/uq_FCEancKo
https://youtu.be/uq_FCEancKo
https://youtu.be/OW_SF24PpcU
https://youtu.be/37U4ut8AL0o
https://youtu.be/37U4ut8AL0o
https://youtu.be/4TfysULARVc
https://youtu.be/SgexNhQCFXI
https://youtu.be/sF9ZB2olzHs


30 - Discutindo as críticas ambientalistas ao critério da senciência 

31 - O dano da morte para os animais não humanos

32 - Os animais não humanos seriam menos prejudicados com a morte?

33 - A defesa do especismo que apela às tradições e ao relativismo normativo

34 - O conflito entre o ambientalismo e a consideração dos animais: uma 
breve introdução

35 - Várias formas de ambientalismo e por que elas conflitam com a consi-
deração pelos animais

36 - As medidas ambientalistas não tem como meta a melhor situação para 
os animais

37 - Por que priorizar os seres sencientes frente as metas ambientalistas

38 - Medidas ambientalistas prejudiciais aos animais não humanos

39 - O ambientalismo é normalmente subordinado ao antropocentrismo

40 - Uma breve introdução ao problema dos danos naturais

41 - Como os processos naturais tipicamente afetam os animais?

42 - A acusação de que a proposta de ajudar os animais na natureza é 
arrogante

43 - A acusação de que a proposta de ajudar os animais na natureza seria, 
no fundo, antropocêntrica

44 - A acusação de impor valores humanos e de humanizar os animais

45 - A proposta de ajudar os animais na natureza seria paternalista?

46 - Ajudar os animais na natureza diminuiria as chances de que sobrevivam?

47 - Os danos naturais são neutros em termos valor?

48 - Por que ajudar os animais que são vítimas dos processos naturais

49 - Quanto menos influência humana, melhor?

https://youtu.be/pF5xXoWvgGk
https://youtu.be/PdMxzpjIiM0
https://youtu.be/S_XJ8kZ2c9I
https://youtu.be/Ywr7Fpddxg8
https://youtu.be/iNLBmRrUdqg
https://youtu.be/iNLBmRrUdqg
https://youtu.be/dV36DtbU68s
https://youtu.be/dV36DtbU68s
https://youtu.be/nlRkvP7jIU0
https://youtu.be/nlRkvP7jIU0
https://youtu.be/lCjKDHXnHlQ
https://youtu.be/WeOMit8ouds
https://youtu.be/58_Ekk9L0RU
https://youtu.be/QMo_IIezOn8
https://youtu.be/z_BG6lKOJ0M
https://youtu.be/bgBWYT2SD0k
https://youtu.be/bgBWYT2SD0k
https://youtu.be/FO3Wom6VL8c
https://youtu.be/FO3Wom6VL8c
https://youtu.be/thywI4qvOGQ
https://youtu.be/0FwIwEr4g_o
https://youtu.be/h-wGbD9W7to
https://youtu.be/MBCOgVAa0mA
https://youtu.be/S03i9gQjI_s
https://youtu.be/mf5AhloqRtM


50 - O sofrimento dos animais na natureza é pouco significativo, já que 
morrem em pouco tempo? 

51 - Questões éticas decorrentes do conflito entre animais

52 - Discutindo as objeções ambientalistas a se reduzir o sofrimento dos 
animais selvagens

53 - O papel da ciência, o papel da ética, e o sofrimento dos animais selva-
gens

54 - O argumento dos mais adaptados

55 - Danos naturais e responsabilidade moral

56 - A proposta de ajudar os animais selvagens é exigente demais?

57 - A preocupação em tornar o cenário pior ao tentarmos ajudar os ani-
mais selvagens

58 - Pensando em como causar o maior bem possível

59 - Qual o tamanho da importância da causa animal?

60 - Raciocínio motivado e viés de confirmação

61 - Insensibilidade ao alcance

62 - Casos individuais x números

63 - Heurística de disponibilidade

64 - Viés de proporção

65 - A importância do futuro

https://youtu.be/HwIovb-iZkA
https://youtu.be/165quvR_lro
https://youtu.be/Vf3x0CSQQrU
https://youtu.be/Vf3x0CSQQrU
https://youtu.be/zjESMwXsm6w
https://youtu.be/zjESMwXsm6w
https://youtu.be/-bWxKCRN7fQ
https://youtu.be/9fmTf3r3eMU
https://youtu.be/GyB1rcewAv8
https://youtu.be/5QnqIAo52Ew
https://youtu.be/5QnqIAo52Ew
https://youtu.be/GIwtZsf0cPc
https://youtu.be/kOF_x4tpxWs
https://youtu.be/YbnWxKTjkP4
https://youtu.be/yBhDpxAFpNA
https://youtu.be/xeZV6w-U7Ig
https://youtu.be/5iNsNw2Xcno
https://youtu.be/TutCt56GVHM
https://youtu.be/bRJuTKTmd-s


Além disso, ativistas da Ética Animal também deram inúmeras palestras 
online. Realizamos um seminário ao vivo sobre especismo e o sofrimento 
dos animais selvagens, que foi transmitido nas redes sociais para o público 
brasileiro. Além disso, gostaríamos de destacar que pessoas pertencentes 
à Ética Animal deram palestras nos seguintes eventos organizados por 
outras pessoas e organizações de ativistas, bem como departamentos 
universitários:

Na Argentina:

    • 1º Congresso Virtual Internacional de Direito Animal

    • Seminário de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires

    • Conferências do Observatório de Direito Animal

No Brasil e em Portugal:

    • Webconf Direitos Animais 2020

    • Veganário Fest

No Chile:

    • 3º Congresso de Direito Animal

    • 5º Encontros de Direito Animal

No Uruguai: 

    • Conferências da Associação para o Tratamento Ético dos Animais – 
APTEHA

https://youtu.be/gA0JVdOD8T8
https://www.youtube.com/watch?v=38VJdziIwOo


No México: 

    • Ciclo de palestras da Marcha (virtual) contra o Especismo

Na Bolívia: 

    • 1º Congresso Internacional de Direito Animal da Universidade de San 
Andrés - UMSA

Também conduzimos uma série de entrevistas online ao vivo com pessoas 
do meio acadêmico e do ativismo em defesa dos animais que fizeram con-
tribuições importantes para esta causa, incluindo Steve Sapontzis, Jo-Anne 
McArthur, Siobhan O’Sullivan e Mark Bernstein.

Além disso, a Ética Animal co-organizou um encontro virtual sobre a 
melhor forma de ajudar os animais silvestres em conjunto com duas outras 
organizações, Wild Animal Initiative e Rethink Priorities, que contou com 
a presença de pessoas pertencentes a outras sete organizações, especia-
lizadas em diferentes áreas: ciências naturais, ciências políticas, direito, 
filosofia, comunicação, etc.



Começamos a trabalhar na Índia

Em janeiro de 2020, anunciamos o início de nosso trabalho na Índia. 
Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, a Índia é o segundo 
país mais populoso (e provavelmente se tornará o primeiro em breve). 
Também foi estimada como a quinta maior economia do mundo e tem 
uma longa tradição de preocupação com os animais. Sua população é 
majoritariamente jovem, com idade média inferior a 30 anos. Por isso, 
é especialmente promissor trabalhar nesse país. Assim, no início deste 
ano, iniciamos uma série de palestras em universidades da Índia sobre 
a consideração moral dos animais e sobre o sofrimento dos animais sel-
vagens, que subsequentemente interrompemos devido à pandemia de 
COVID-19. Realizamos palestras nas seguintes universidades:

    • Andhra Vidyalaya College of Arts: subdivisão de Zoologia e subdivisão 
de Biotecnologia

    • Universidade de Osmania

    • Colégio St. Ann 

    • Universidade de Hyderabad - Subdivisão de Biologia Animal e Subi-
divisão de Estudos Integrados

    • Universidade Nacional de Urdu Maulana Azad

    • Colégio Loyola

    • Universidade Estadual Telengana de Veterinária

https://www.animal-ethics.org/a-etica-animal-comecou-a-trabalhar-na-india/


Durante os primeiros meses de atividade, também tivemos reuniões com 
outras organizações indianas de defesa dos animais para apresentar-lhes 
a questão do sofrimento dos animais selvagens e as abordagens anties-
pecistas e de longo prazo para ajudar os animais. E, com esse mesmo 
propósito, participamos do congresso da Federação de Organizações para 
a Proteção dos Animais da Índia. Quando nosso programa de palestras foi 
interrompido devido à pandemia, começamos a dar as seguintes palestras 
e seminários na internet:

    • Uma palestra para alunos do Instituto Indiano de Saúde Pública de 
Gujarat sobre o sofrimento dos animais selvagens.

    • Uma palestra sobre especismo para Fridays for Future - Hyderabad

    • Dois seminários ao vivo sobre a consideração moral dos animais trans-
mitidos nas redes sociais para o público da Índia em junho e novembro.

    • Uma palestra no Congresso de Defesa dos Animais da Ásia.

Além disso, traduzimos nossos materiais para o hindi, o idioma mais falado 
na Índia. Dessa forma, pudemos anunciar o lançamento do nosso site 
em Hindi, disponibilizando pela primeira vez nesse idioma informações 
sobre o sofrimento dos animais silvestres.

https://www.animal-ethics.org/etica-animais-secao/especismo-pt/
https://www.animal-ethics.org/etica-animais-secao/especismo-pt/
https://www.animal-ethics.org/a-importancia-do-futuro/
https://www.animal-ethics.org/nosso-site-agora-esta-disponivel-em-hindi/
https://www.animal-ethics.org/nosso-site-agora-esta-disponivel-em-hindi/


Disponibilizando novas informações em vários idiomas

Carregamos regularmente novos conteúdos em todos os nove idiomas em 
nosso site. Na maioria desses idiomas, somos a única fonte de informações 
sobre o sofrimento dos animais selvagens e outros tópicos relacionados.

Além disso, trabalhamos em diferentes redes sociais em inglês, espanhol e 
português. Contabilizando nossos seguidores em todos esses idiomas, te-
mos mais de 550.000 seguidores no Facebook, e também estamos ativos 
no Twitter, Instagram e YouTube nesses três idiomas.

https://www.facebook.com/Etica.Animal.Portugues
https://twitter.com/eticaanimalpt
https://www.instagram.com/eticaanimalportugues/
https://www.youtube.com/channel/UCDn5G6FYisG8T7wrX8M-6FA


Trabalhando para promover 
no mundo acadêmico o estudo sobre 

como ajudar os animais selvagens

É possível melhorar a situação dos animais selvagens. De fato, é possível 
alcançar um grande impacto em longo prazo. Porém, para isso precisamos 
saber muito mais sobre o assunto. Assim, é necessário que seja desenvolvido 
um trabalho acadêmico sobre o tema, e que seja reconhecido como um 
campo sério de pesquisa. Com esse objetivo, em 2020 publicamos os resul-
tados de diversos estudos sobre como promover este trabalho no meio 
acadêmico. Da mesma forma, continuamos trabalhando em colaboração 
com departamentos de diferentes universidades e realizamos diversas 
pesquisas inovadoras sobre questões importantes para o desenvolvimento 
deste campo. Nosso trabalho nesta área inclui o seguinte:



A pesquisa acadêmica sobre biologia do bem-estar 
está sendo possível graças à Ética Animal

A Ética Animal possibilitou o acontecimento de diferentes projetos de 
pesquisa para estudar como ajudar os animais na natureza. Como re-
sultado desse trabalho em colaboração com diferentes universidades, 
financiamos e publicamos um estudo sobre a situação dos animais selva-
gens em incêndios florestais e sobre como ajudá-los, realizado por uma 
pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Autônoma de Madrid. 
O estudo (disponível aqui em inglês) inclui uma revisão da literatura de 
mais de 400 publicações sobre como os animais são prejudicados por 
incêndios florestais e como podem ser ajudados.

Também publicamos (em inglês) um estudo sobre os fatores que afe-
tam o bem-estar dos animais na natureza examinando os dados de 
centros de resgate e santuários de animais na Grécia.

Outros projetos que estão sendo realizados como resultado de nossa 
colaboração com departamentos universitários incluem um projeto de 
pesquisa em uma estrutura para ajudar cetáceos encalhados, realizado 
pelo Grupo de Pesquisa Marinha, com sede na Universidade de Massey 
(Nova Zelândia), e um estudo sobre as causas de danos aos animais sel-
vagens no Canadá, na Universidade de Guelph (Canadá).

Esses projetos fornecerão informações sobre os fatores que afetam o so-
frimento dos animais silvestres. Essas informações podem ser utilizadas 
para fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento de ini-
ciativas e políticas que possam ajudar os animais selvagens. Além disso, 
pode incentivar que mais trabalho acadêmico seja desenvolvido sobre 
esse tema.

https://www.animal-ethics.org/fires-wild-animals-help/
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Welfare-Animals-Wild-Data-Greece.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Welfare-Animals-Wild-Data-Greece.pdf
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Welfare-Animals-Wild-Data-Greece.pdf


Dois estudos sobre como promover o estudo da biologia 
do bem-estar no mundo acadêmico

Esse ano publicamos os resultados de dois projectos de pesquisa (em in-
glês) sobre como promover no mundo acadêmico o estudo da situação dos 
animais no mundo selvagem do ponto de vista de seus interesses, o que é 
conhecido como biologia do bem-estar.

      • Um estudo, por meio de entrevistas com especialistas, sobre as ati-
tudes no mundo científico em relação às diferentes formas de ajudar os 
animais silvestres, e sobre as oportunidades e barreiras para a pesquisa 
neste tema. 

    • Outro estudo, realizado em forma de pesquisa, sobre as atitudes 
mantidas tanto entre professores universitários, quanto entre alunos, 
em relação a abordar o mesmo tema com mais profundidade.

https://www.animal-ethics.org/animais-na-natureza/biologia-do-bem-estar/
https://www.animal-ethics.org/scientists-attitudes-animals-wild-qualitative/
https://www.animal-ethics.org/survey-helping-wild-animals-scientists-students/
https://www.animal-ethics.org/wp-content/uploads/Scientists-Attitudes-WAW-Qualitative-Animal-Ethics.pdf


No próximo ano, publicaremos um último estudo sobre como estabelecer 
um novo campo de pesquisa no mundo acadêmico, especialmente nas 
ciências naturais, considerando três estudos de caso.

Juntos, esses estudos identificam obstáculos e oportunidades importantes. 
Uma das descobertas mais encorajadoras é que existem opiniões positivas 
sobre como ajudar os animais na natureza. Entre as áreas de estudo mais 
promissoras estão a vacinação de animais selvagens, a ajuda a animais que 
sofrem os efeitos das condições climáticas, e a ajuda a animais encontrados 
em ambientes urbanos.



A Ética Animal está fazendo com que mais pessoas se interessem pela 
causa que se preocupa com o sofrimento dos animais selvagens e, de ma-
neira mais geral, com a consideração moral dos animais. Também estamos 
permitindo a introdução gradual de estudos sobre como reduzir o sofri-
mento dos animais selvagens. E em muitos lugares do mundo, estamos 
iniciando o debate sobre essas questões entre estudantes universitários, 
defensores dos animais e outros interessados   em tornar o mundo um 
lugar melhor.

Tudo isso foi possível graças a todos que apoiaram nosso trabalho. Mas 
podemos conseguir mais. O trabalho da Ética Animal é severamente limi-
tado pelos fundos: há muito mais que poderíamos fazer, mas não podemos 
permitir-nos devido à falta de recursos. Em 2021, planejamos produzir 
trabalhos de pesquisa sobre diversos temas, continuaremos realizando 
palestras e também vamos expandir nosso trabalho internacional.

Não medimos esforços para obter o máximo de cada dólar que ganhamos. 
Contudo, ainda há pouca consciência sobre como são realmente as vidas 
dos animais selvagens e sobre como podemos ajudá-los. Isso torna difícil 
obter apoio para essa causa. Seu apoio pode ser muito importante. Consi-
dere apoiar nosso trabalho para que possamos continuar a alcançar 
resultados como os que alcançamos em 2020.

https://www.animal-ethics.org/doacao/
https://www.animal-ethics.org/doacao/
https://www.animal-ethics.org/doacao/


https://bit.ly/3qfSnGX
https://bit.ly/2JwqHww
https://bit.ly/3mm8m3P
https://bit.ly/36ixoeS
https://bit.ly/2Vh9JVN

