O trabalho da
Ética Animal em 2020

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.

Destaques de 2020

Em 2020 publicamos:

• 65 novos vídeos no YouTube em português e 121 vídeos, somando-se os vídeos em diversos idiomas.
• 85 novos textos de áudio
• 97 novas postagens (somando-se as postagens em diversos idiomas)
• Um novo e-book introduzindo a questão do sofrimento dos animais 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 importante, 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 selvagens, 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

• 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.

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-estar enquanto estudo do sofrimento dos animais selvagens

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 legendas 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:
Introdução
Módulo 1
Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 5
Unidade 6
Unidade 7
Unidade 8
Unidade 9
Unidade 10
Unidade 11

Introdução ao sofrimento dos animais selvagens
O sofrimento dos animais selvagens e maneiras de ajudar
O que é o sofrimento dos animais selvagens?
Danos sofridos por animais devido às condições meteorológicas e desastres naturais
Doenças e parasitismo
Fome, sede e sofrimento psicológico
Conflitos
Lesões devido a acidentes
Estratégias reprodutivas e o sofrimento dos animais selvagens
Resgatando animais
Várias maneiras de ajudar os animais
Vacinando os animais na natureza
O que você pode fazer

Módulo 2
Unidade 12
Unidade 13
Unidade 14
Unidade 15
Unidade 16
Unidade 17
Unidade 18
Módulo 3

Unidade 19
Unidade 20
Unidade 21
Unidade 22
Unidade 23
Unidade 24
Unidade 25
Unidade 26

Ética Animal
Especismo, consideração moral e antropocentrismo
Argumentos contra o especismo I
Argumentos contra o especismo II
Teorias éticas e animais não humanos
Ética animal e ética ambientalista
O que é senciência?
Senciência em invertebrados

Promovendo o trabalho acadêmico para ajudar os animais
selvagens
Os conceitos de bem-estar, bem-estar animal e bem-estar
dos animais selvagens
O que é biologia do bem-estar?
Razões para promover o trabalho acadêmico em biologia do
bem-estar
Áreas promissoras para pesquisas em biologia do bem-estar
Biologia do bem-estar e outros campos interdisciplinares
Respostas a críticas à ética de ajudar os animais
Objeções práticas contra ajudar os animais selvagens
O sofrimento dos animais selvagens e a importância do futuro

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 assunto. 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 defensores 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).

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

• 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 importante e tratável de trabalho, e também para incentivar o apoio a iniciativas
de ajuda a esses 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.

Expansão do nosso trabalho
internacionalmente
A Ética Animal sempre considerou crucial trabalhar em nível internacional, 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 animais 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 inclui 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 sobre 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, especialmente 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).

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 frequentes em relação à consideração moral dos animais não humanos, incluindo 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

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 sencientes?
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?

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 consideração 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?

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 selvagens
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 animais 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

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

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 contribuições 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, especializadas 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 selvagens, 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 Subidivisão de Estudos Integrados
• Universidade Nacional de Urdu Maulana Azad
• Colégio Loyola

• Universidade Estadual Telengana de Veterinária

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 antiespecistas 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 transmitidos 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.

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, temos mais de 550.000 seguidores no Facebook, e também estamos ativos
no Twitter, Instagram e YouTube nesses três idiomas.

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 resultados 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 resultado desse trabalho em colaboração com diferentes universidades,
financiamos e publicamos um estudo sobre a situação dos animais selvagens 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 afetam 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 selvagens no Canadá, na Universidade de Guelph (Canadá).

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

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 inglês) 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 atitudes 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.

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 maneira mais geral, com a consideração moral dos animais. Também estamos
permitindo a introdução gradual de estudos sobre como reduzir o sofrimento 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 limitado 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. Considere apoiar nosso trabalho para que possamos continuar a alcançar
resultados como os que alcançamos em 2020.

